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Τροπολογία 1
Mylène Troszczynski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 23 
του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 1, 11 και 
23 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. fr

Τροπολογία 2
Mylène Troszczynski, André Elissen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα 
των Φύλων (EIGE) του 2013 με τίτλο 
«Review of the implementation of the 
Beijing Platform for Action in the EU 
Member States: Women and the Media -
Advancing gender equality in decision-
making in media organisations» 
(Επανεξέταση της εφαρμογής της 
Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου στα 
κράτη μέλη της ΕΕ: Γυναίκες και μέσα 
μαζικής ενημέρωσης - Η προώθηση της 
ισότητας των φύλων στη λήψη 
αποφάσεων στους οργανισμούς ΜΜΕ),

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 3
Florent Marcellesi
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη διακήρυξη του 
Πεκίνου και την πλατφόρμα δράσης και 
τα παραρτήματά της, που εγκρίθηκαν 
κατά την τέταρτη παγκόσμια διάσκεψη 
για τις γυναίκες το 1995,

Or. en

Τροπολογία 4
Stefan Eck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό 
Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων 
(2011-2020), το οποίο εγκρίθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 
2011,

Or. en

Τροπολογία 5
Stefan Eck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί 
θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως κατοχυρώνεται στις Συνθήκες, και 
πρέπει να προάγεται σε όλες τις δράσεις 
της·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 
της ΣΛΕΕ ορίζει ότι σε όλες τις δράσεις 
της, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν 
οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, η οποία
αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 6
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί 
θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως κατοχυρώνεται στις Συνθήκες, και 
πρέπει να προάγεται σε όλες τις δράσεις 
της

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα
μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί 
θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και 
υπάρχει στο δίκαιο της φύσης, και πρέπει 
να προάγεται σε όλες τις δράσεις της·

Or. pl

Τροπολογία 7
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την προώθηση της ισότητας των φύλων 
έχουν συμβάλει στη βελτίωση της ζωής 
πολλών ευρωπαίων πολιτών·

Or. pt

Τροπολογία 8
Mylène Troszczynski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα 
ενημέρωσης λειτουργούν ως τέταρτη 
εξουσία, έχουν την ικανότητα να 
επηρεάζουν και εντέλει να διαμορφώνουν 
την κοινή γνώμη και οφείλουν να 
διασφαλίζουν την ελευθερία της 
πληροφόρησης, την πολυμορφία των 
απόψεων και την πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα 
ενημέρωσης λειτουργούν ως τέταρτη 
εξουσία, έχουν την ικανότητα να 
επηρεάζουν και εντέλει να διαμορφώνουν 
την κοινή γνώμη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
συνεπώς, έχουν την υποχρέωση να 
διασφαλίζουν την πρόσβαση στην 
ποιοτική ενημέρωση, αποφεύγοντας τις 
δίκες προθέσεων, και την υποχρέωση να 
σέβονται το δικαίωμα της ελευθερίας της 
γνώμης και της ελευθερίας λήψης ή 
μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών χωρίς 
την παρέμβαση των δημόσιων αρχών, 
όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 11 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 9
Florent Marcellesi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα 
ενημέρωσης λειτουργούν ως τέταρτη 
εξουσία, έχουν την ικανότητα να 
επηρεάζουν και εντέλει να διαμορφώνουν 
την κοινή γνώμη και οφείλουν να 
διασφαλίζουν την ελευθερία της 
πληροφόρησης, την πολυμορφία των 
απόψεων και την πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα 
ενημέρωσης λειτουργούν ως τέταρτη 
εξουσία, έχουν την ικανότητα να
επηρεάζουν και εντέλει να διαμορφώνουν 
την κοινή γνώμη και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα μέσα ενημέρωσης αποτελούν 
ακρογωνιαίο λίθο των δημοκρατικών 
κοινωνιών και ως εκ τούτου οφείλουν να 
διασφαλίζουν την ελευθερία της 
πληροφόρησης, την πολυμορφία των 
απόψεων και την πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης·

Or. en
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Τροπολογία 10
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα 
ενημέρωσης λειτουργούν ως τέταρτη 
εξουσία, έχουν την ικανότητα να 
επηρεάζουν και εντέλει να διαμορφώνουν 
την κοινή γνώμη και οφείλουν να 
διασφαλίζουν την ελευθερία της 
πληροφόρησης, την πολυμορφία των 
απόψεων και την πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα 
ενημέρωσης λειτουργούν ως τέταρτη 
εξουσία, έχουν την ικανότητα να 
επηρεάζουν και εντέλει να διαμορφώνουν 
την κοινή γνώμη και οφείλουν να 
διασφαλίζουν την ελευθερία της 
πληροφόρησης, την πολυμορφία των 
απόψεων και την πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης, αναλαμβάνοντας 
ταυτόχρονα νομική και ηθική ευθύνη·

Or. pl

Τροπολογία 11
Florent Marcellesi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση 
μεταξύ των γυναικών και των μέσων 
ενημέρωσης αποτελεί έναν από τους 
μείζονες τομείς ανησυχίας κατά την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων στις 
σύγχρονες κοινωνίες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ερωτικοποίηση της βίας και η 
αντικειμενοποίηση των γυναικών στα 
μέσα ενημέρωσης έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στον αγώνα για την εξάλειψη 
της βίας κατά των γυναικών·

Or. en
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Τροπολογία 12
Stefan Eck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ταινίες 
και τα τηλεοπτικά προγράμματα δεν 
συνιστούν τυχαία προϊόντα της 
κοινωνίας, αλλά δημιουργούνται από 
όργανα και φορείς που καθορίζουν το 
περιεχόμενο και τις ομάδες μπροστά και 
πίσω από την κάμερα και ασκούν έτσι 
κυριαρχία επί της δύναμης των εικόνων 
και ως εκ τούτου πρέπει να 
ευαισθητοποιηθούν·

Or. en

Τροπολογία 13
Florent Marcellesi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα 
ενημέρωσης έχουν σημαντικό αντίκτυπο 
στον τρόπο διαμόρφωσης και εξέλιξης των 
κοινωνικών και πολιτιστικών κανόνων που 
ισχύουν για τις γυναίκες και τους άνδρες 
και αποτελούν μια σημαντική βιομηχανία 
με οικονομική αξία, που απασχολεί άμεσα 
πάνω από ένα εκατομμύριο άτομα στην 
ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα 
ενημέρωσης έχουν σημαντικό αντίκτυπο 
στον τρόπο διαμόρφωσης και εξέλιξης των 
κοινωνικών και πολιτιστικών κανόνων 
σχετικά με το φύλο που ισχύουν για τις 
γυναίκες και τους άνδρες και επηρεάζουν 
σημαντικά τη διαμόρφωση της 
υποκειμενικότητας του κοινού 
διαιωνίζοντας άνισα και μη υγιή 
σωματικά πρότυπα και ιδέες 
αρρενωπότητας και θηλυκότητας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα 
ενημέρωσης αναλαμβάνουν να 
διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην 
απεικόνιση των ατόμων ΛΟΑΔΜ κατά 
τρόπο μη μεροληπτικό και την προώθηση 
της αποδοχής τους·
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Or. en

Τροπολογία 14
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα 
ενημέρωσης έχουν σημαντικό αντίκτυπο 
στον τρόπο διαμόρφωσης και εξέλιξης των 
κοινωνικών και πολιτιστικών κανόνων 
που ισχύουν για τις γυναίκες και τους 
άνδρες και αποτελούν μια σημαντική 
βιομηχανία με οικονομική αξία, που 
απασχολεί άμεσα πάνω από ένα 
εκατομμύριο άτομα στην ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα 
ενημέρωσης έχουν σημαντικό αντίκτυπο 
στον τρόπο διαμόρφωσης και εξέλιξης των 
κοινωνικών εικόνων που συνδέονται με τις 
γυναίκες και τους άνδρες και αποτελούν 
μια σημαντική βιομηχανία με οικονομική 
αξία, που απασχολεί άμεσα πάνω από ένα 
εκατομμύριο άτομα στην ΕΕ·

Or. pt

Τροπολογία 15
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα 
ενημέρωσης αποτελούν θεμελιώδες 
στοιχείο της δημοκρατίας και φέρουν 
ιδιαίτερη ευθύνη για την προώθηση του 
σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
και την καταπολέμηση όλων των μορφών 
διακρίσεων και ανισοτήτων μεταξύ 
φύλων, καθώς και για τον καθορισμό 
προτύπων και τη διαφοροποιημένη 
προσέγγιση ως προς τους κοινωνικούς 
ρόλους·

Or. pt
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Τροπολογία 16
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες 
τεχνολογίες μετασχηματίζουν τα 
επιχειρηματικά μοντέλα των 
παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο
οπτικοακουστικός τομέας είναι ένας 
εξαιρετικά σημαντικός κλάδος με 
οικονομική αξία, ο οποίος από μόνος του 
απασχολεί άμεσα πάνω από ένα 
εκατομμύριο άτομα στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 17
Florent Marcellesi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παρουσίαση των γυναικών στη διαφήμιση 
και ο τρόπος με τον οποίο τα προϊόντα 
εστιάζουν σε δυνητικούς πελάτες τείνουν 
να διαιωνίζουν παραδοσιακούς κανόνες 
σχετικά με το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 18
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τέταρτη 
παγκόσμια διάσκεψη για τις γυναίκες που 
πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο το 1995 
αναγνώρισε τη σχέση μεταξύ των 
γυναικών και των μέσων ενημέρωσης ως 
σημαντική για την επίτευξη ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
ενσωμάτωσε δύο στρατηγικούς στόχους 
στην πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου 
(BPfA):

α) αύξηση της συμμετοχής και της 
πρόσβασης των γυναικών στην έκφραση 
και τη λήψη αποφάσεων εντός και μέσω 
των μέσων ενημέρωσης και των νέων 
τεχνολογιών επικοινωνίας, και

β) προώθηση μιας ισορροπημένης, και μη 
στερεότυπης, εικόνας των γυναικών στα 
μέσα ενημέρωσης·

Or. en

Τροπολογία 19
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η 
γυναικεία όσο και η ανδρική προοπτική
πρέπει να λαμβάνονται ισότιμα υπόψη 
προκειμένου να επιτυγχάνεται μια 
ολοκληρωμένη εικόνα και να μη μένουν 
αναξιοποίητες οι δυνατότητες και οι 
δεξιότητες των γυναικών στη μετάδοση 
πληροφοριών σχετικά με τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στα μέσα 
ενημέρωσης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
προοπτικές των διαφορετικών φύλων
πρέπει να λαμβάνονται ισότιμα υπόψη 
προκειμένου να επιτυγχάνεται μια 
ολοκληρωμένη και διαφοροποιημένη
εικόνα στη μετάδοση πληροφοριών, 
γεγονότων και απόψεων σχετικά με όλους 
τους τομείς της κοινωνικής 
πραγματικότητας·

Or. pt
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Τροπολογία 20
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η 
γυναικεία όσο και η ανδρική προοπτική 
πρέπει να λαμβάνονται ισότιμα υπόψη 
προκειμένου να επιτυγχάνεται μια 
ολοκληρωμένη εικόνα και να μη μένουν 
αναξιοποίητες οι δυνατότητες και οι 
δεξιότητες των γυναικών στη μετάδοση 
πληροφοριών σχετικά με τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στα μέσα 
ενημέρωσης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η 
γυναικεία όσο και η ανδρική προοπτική 
πρέπει να λαμβάνονται ισότιμα υπόψη 
προκειμένου να επιτυγχάνεται μια 
ολοκληρωμένη εικόνα και να μη μένουν 
αναξιοποίητες οι δυνατότητες και οι 
δεξιότητες των γυναικών αφενός στη 
μετάδοση πληροφοριών σχετικά με τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
γυναίκες στα μέσα ενημέρωσης, και 
αφετέρου στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι 
γυναίκες στα μέσα ενημέρωσης·

Or. pl

Τροπολογία 21
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, γενικώς, 
τα μέσα ενημέρωσης εξακολουθούν να 
προωθούν μια στερεότυπη εικόνα των 
γυναικών και των ανδρών, επηρεάζοντας 
αρνητικά την αντίληψη των πολιτών για 
τον κόσμο και οδηγώντας τους, πολλές 
φορές, να θεωρούν τις εν λόγω σχέσεις 
και εικόνες ως θεμιτές, εμποδίζοντας ή 
δυσχεραίνοντας την αμφισβήτησή τους·

Or. pt

Τροπολογία 22
Liliana Rodrigues
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τη 
μετάδοση παραπλανητικών εικόνων για 
οποιοδήποτε φύλο, η διαφήμιση 
συμβάλλει στη νομιμοποίηση του 
σεξισμού στην καθημερινή ζωή και στην 
αναπαραγωγή πρακτικών διακριτικής 
μεταχείρισης, παρεμποδίζοντας έτσι την 
ισότητα των φύλων·

Or. pt

Τροπολογία 23
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα 
ενημέρωσης πρέπει να προβάλλουν με 
κατάλληλο τρόπο την πολυμορφία των 
εικόνων, των συζητήσεων και των 
απόψεων της κοινωνίας ευνοώντας τη 
δικαιοσύνη και την ισότητα των φύλων· 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι μπορούν 
να συμβάλουν σημαντικά στην αλλαγή 
νοοτροπίας και συμπεριφοράς της 
κοινωνίας·

Or. pt

Τροπολογία 24
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα 
συστήματα ηλεκτρονικής επικοινωνίας 
και πολυμέσων απαιτούν την προσαρμογή 
των μηχανισμών εποπτείας και 
αυτορρύθμισης, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο 
και σε εθνικό επίπεδο·

Or. pt

Τροπολογία 25
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
σύγχρονες κοινωνίες ο κλάδος της 
διαφήμισης διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης, 
αποτελώντας ισχυρή μορφή επικοινωνίας 
και παρέχοντας ένα σύνολο εικόνων και 
ιδεών που έχουν απήχηση στα 
συναισθήματά μας και, για τον λόγο αυτό, 
μπορούν να διαμορφώσουν τις αξίες, τις 
νοοτροπίες και τις αντιλήψεις μας για τον 
κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου στη διαφήμιση είναι καίριας 
σημασίας για την επίτευξη ισότητας·

Or. pt

Τροπολογία 26
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ στ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαφήμιση εισάγει διακρίσεις και είναι 
σεξιστική αν ένα φύλο απεικονίζεται με 
υποτιμητικό ή προσβλητικό τρόπο· αν το 
σώμα ενός εκ των φύλων απεικονίζεται 
με υποτιμητικό ή προσβλητικό τρόπο· αν 
δημιουργείται η εντύπωση ότι ένα από τα 
φύλα είναι λιγότερο ικανό, έξυπνο ή 
έμπειρο ώστε να εκτελέσει ορισμένα 
καθήκοντα τα οποία στην 
πραγματικότητα μπορεί να εκτελέσει 
εξίσου καλά με το άλλο φύλο· αν 
δημιουργείται η υποτιμητική ή 
προσβλητική εντύπωση ότι ένα από τα 
φύλα είναι κοινωνικά, πολιτισμικά ή 
οικονομικά εξαρτώμενο από το άλλο 
φύλο·

Or. pt

Τροπολογία 27
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
αντιπροσώπευαν το 68 % των πτυχιούχων 
στη δημοσιογραφία και την ενημέρωση 
στην ΕΕ των 28 το 20157, ενώ από τα 
στοιχεία για την απασχόληση στην ΕΕ των 
28 για την περίοδο 2008-2015 προκύπτει 
ότι το ποσοστό των γυναικών που 
απασχολούνται στον τομέα των μέσων 
ενημέρωσης κατά μέσο όρο παραμένει 
στάσιμο γύρω στο 40 %·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
αντιπροσώπευαν το 68 % των πτυχιούχων 
στη δημοσιογραφία και την ενημέρωση 
στην ΕΕ των 28 το 20157, ενώ από τα 
στοιχεία για την απασχόληση στην ΕΕ των 
28 για την περίοδο 2008-2015 προκύπτει 
ότι το ποσοστό των γυναικών που 
απασχολούνται στον τομέα των μέσων 
ενημέρωσης κατά μέσο όρο παραμένει 
στάσιμο γύρω στο 40 %, κάτι το οποίο 
μπορεί να είναι αποτέλεσμα των 
προσωπικών επιλογών των γυναικών·

__________________ __________________

7 Κοινή συλλογή δεδομένων UNESCO, 
ΟΟΣΑ και Eurostat (UOE), που 

7 Κοινή συλλογή δεδομένων UNESCO, 
ΟΟΣΑ και Eurostat (UOE), που 
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διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση: 
http://eige.europa.eu/gender-
statistics/dgs/indicator/ta_educ_part_grad_
_educ_uoe_grad02

διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση: 
http://eige.europa.eu/gender-
statistics/dgs/indicator/ta_educ_part_grad_
_educ_uoe_grad02

Or. pl

Τροπολογία 28
Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ΕΕ 
των 28, το ποσοστό των γυναικών που 
συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων στα 
μέσα ενημέρωσης είναι 32%, το οποίο 
εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τη 
ζώνη ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών 
και γυναικών (40%-60%)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το ποσοστό των γυναικών που 
είναι πρόεδροι διοικητικού συμβουλίου 
ανέρχεται στο 22%·1α

__________________

1α EIGE, Δείκτης Ισότητας των Φύλων, 
2017

Or. en

Τροπολογία 29
Mylène Troszczynski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των δύο φύλων είναι ένα χρόνιο 
πρόβλημα στην ΕΕ, το οποίο είναι 
εμφανές σε διάφορους τομείς της 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των δύο φύλων, σε διάφορους 
τομείς της οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένου του τομέα των 
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οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του 
τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης·

μέσων μαζικής ενημέρωσης, είναι ένα 
χρόνιο πρόβλημα στην ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 30
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των δύο φύλων είναι ένα χρόνιο 
πρόβλημα στην ΕΕ, το οποίο είναι 
εμφανές σε διάφορους τομείς της 
οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του 
τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των δύο φύλων είναι μία μόνιμη 
πρόκληση στην ΕΕ που απορρέει από τη 
φυσική συμμετοχή των γυναικών στην 
οικογενειακή ζωή, η οποία είναι εμφανής
σε διάφορους τομείς της οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένου του τομέα των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης·

Or. pl

Τροπολογία 31
Florent Marcellesi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των δύο φύλων είναι ένα χρόνιο 
πρόβλημα στην ΕΕ, το οποίο είναι εμφανές 
σε διάφορους τομείς της οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένου του τομέα των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των δύο φύλων είναι ένα χρόνιο 
πρόβλημα στην ΕΕ, το οποίο είναι εμφανές 
σε διάφορους τομείς της οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένου του τομέα των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ 
των δύο φύλων στον τομέα των μέσων 
ενημέρωσης ανέρχεται στο 17%·
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Or. en

Τροπολογία 32
Mylène Troszczynski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες 
με μια «γυάλινη οροφή» στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης για πληθώρα λόγων, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
μιας επιχειρηματικής νοοτροπίας η οποία 
συχνά δεν συνάδει με την ισορροπία 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες 
με μια «γυάλινη οροφή» στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης για πληθώρα λόγων, ιδίως
λόγω της αδυναμίας τους να 
εξασφαλίσουν την ισορροπία 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, για το 
δικό τους καλό αλλά και για το καλό της 
οικογένειάς τους·

Or. fr

Τροπολογία 33
Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Marijana Petir

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες 
με μια «γυάλινη οροφή» στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης για πληθώρα λόγων, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
μιας επιχειρηματικής νοοτροπίας η οποία 
συχνά δεν συνάδει με την ισορροπία 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες 
με μια «γυάλινη οροφή» στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης για πληθώρα λόγων, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
μιας επιχειρηματικής νοοτροπίας η οποία 
συχνά δεν συνάδει με την ισορροπία 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, μέσα 
σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, που 
χαρακτηρίζεται από στρες, μη ευέλικτες 
προθεσμίες και πολλές ώρες εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 34
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες 
με μια «γυάλινη οροφή» στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης για πληθώρα λόγων, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
μιας επιχειρηματικής νοοτροπίας η οποία 
συχνά δεν συνάδει με την ισορροπία 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. pt

Τροπολογία 35
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σημαντική υποεκπροσώπηση των 
γυναικών στις υψηλότερες βαθμίδες των 
δομών του κλάδου αποδεικνύει ότι οι 
γυναίκες εξακολουθούν να βρίσκονται 
αντιμέτωπες με τα εμπόδια μιας 
«γυάλινης οροφής» στον τομέα των 
μέσων ενημέρωσης και ενδέχεται να μην 
έχουν ίσες ευκαιρίες για προαγωγές και 
επαγγελματική ανέλιξη·

Or. en

Τροπολογία 36
Mylène Troszczynski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημόσια 
μέσα ενημέρωσης στα κράτη μέλη είναι σε 
θέση να δημιουργήσουν τις δικές τους 
πολιτικές για την ισότητα, στοιχείο που 
οδηγεί σε ένα ευρύ φάσμα πρακτικών 
στην ΕΕ: από πολύ ολοκληρωμένα 
πλαίσια πολιτικής που καλύπτουν το 
περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης και 
τα οποία εξασφαλίζουν ισορροπημένη 
εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών 
στους φορείς λήψης αποφάσεων, έως την 
παντελή απουσία μιας τέτοιας πολιτικής·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημόσια 
μέσα ενημέρωσης στα κράτη μέλη είναι σε 
θέση να δημιουργήσουν τις δικές τους 
πολιτικές για την ισότητα·

Or. fr

Τροπολογία 37
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημόσια 
μέσα ενημέρωσης στα κράτη μέλη είναι σε 
θέση να δημιουργήσουν τις δικές τους 
πολιτικές για την ισότητα, στοιχείο που 
οδηγεί σε ένα ευρύ φάσμα πρακτικών στην 
ΕΕ: από πολύ ολοκληρωμένα πλαίσια 
πολιτικής που καλύπτουν το περιεχόμενο 
των μέσων ενημέρωσης και τα οποία 
εξασφαλίζουν ισορροπημένη 
εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στους 
φορείς λήψης αποφάσεων, έως την 
παντελή απουσία μιας τέτοιας πολιτικής·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημόσια 
μέσα ενημέρωσης στα κράτη μέλη είναι σε 
θέση να δημιουργήσουν τις δικές τους 
πολιτικές ίσων ευκαιριών για όλους, 
στοιχείο που οδηγεί σε ένα ευρύ φάσμα 
πρακτικών στην ΕΕ: από πολύ 
ολοκληρωμένα πλαίσια πολιτικής που 
καλύπτουν το περιεχόμενο των μέσων 
ενημέρωσης και τα οποία εξασφαλίζουν 
ισορροπημένη εκπροσώπηση ανδρών και 
γυναικών στους φορείς λήψης αποφάσεων, 
έως την παντελή απουσία μιας τέτοιας 
πολιτικής·

Or. pl

Τροπολογία 38
Florent Marcellesi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
δημόσια μέσα ενημέρωσης στα κράτη 
μέλη είναι σε θέση να δημιουργήσουν τις 
δικές τους πολιτικές για την ισότητα, 
στοιχείο που οδηγεί σε ένα ευρύ φάσμα 
πρακτικών στην ΕΕ: από πολύ 
ολοκληρωμένα πλαίσια πολιτικής που 
καλύπτουν το περιεχόμενο των μέσων 
ενημέρωσης και τα οποία εξασφαλίζουν 
ισορροπημένη εκπροσώπηση ανδρών και 
γυναικών στους φορείς λήψης αποφάσεων, 
έως την παντελή απουσία μιας τέτοιας 
πολιτικής·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα 
ενημέρωσης στα κράτη μέλη μπορούν να 
δημιουργήσουν τις δικές τους πολιτικές για 
την ισότητα, στοιχείο που οδηγεί σε ένα 
ευρύ φάσμα πρακτικών στην ΕΕ: από πολύ 
ολοκληρωμένα πλαίσια πολιτικής που 
καλύπτουν το περιεχόμενο των μέσων 
ενημέρωσης και τα οποία εξασφαλίζουν 
ισορροπημένη εκπροσώπηση ανδρών και 
γυναικών στους φορείς λήψης αποφάσεων, 
έως την παντελή απουσία μιας τέτοιας 
πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 39
Stefan Eck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
αλλάξει η συνεχής προβολή αρνητικών 
και ταπεινωτικών εικόνων των γυναικών 
στις ηλεκτρονικές, έντυπες και 
οπτικοακουστικές επικοινωνίες των 
μέσων ενημέρωσης·

Or. en

Τροπολογία 40
Stefan Eck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρόλοι 
των φύλων διαμορφώνονται και 
επιβάλλονται μέσω πολλών κοινωνικών 
επιρροών, κυρίως μέσω των μέσων 
ενημέρωσης και της εκπαίδευσης, και 
σχηματίζονται στη διάρκεια των σταδίων 
κοινωνικοποίησης της παιδικής ηλικίας 
και της εφηβείας, επηρεάζοντας 
επομένως τα άτομα καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ζωής τους·

Or. en

Τροπολογία 41
Stefan Eck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
στερεότυπα που αφορούν το φύλο 
συνδυάζονται συχνά με άλλα στερεότυπα, 
όπως στερεότυπα που εισάγουν 
διακρίσεις με βάση την ηλικία, το 
καθεστώς μετανάστευσης, τον γενετήσιο 
προσανατολισμό, την αναπηρία, τα οποία 
παρατηρούνται επίσης στον τομέα των 
μέσων ενημέρωσης·

Or. en

Τροπολογία 42
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα διαγράφεται
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καταδεικνύει ότι μόνο το 37 % περίπου 
των ρεπορτάζ από πηγές εντός και εκτός 
Διαδικτύου προέρχονται από γυναίκες, 
κατάσταση που δεν δείχνει προοπτικές 
βελτίωσης τα τελευταία δέκα χρόνια8· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες ως 
επί το πλείστον καλούνται να καταθέσουν 
ως απλοί πολίτες τη γνώμη τους (41 %) ή 
την προσωπική τους εμπειρία (38 %) και 
ότι σπανίως ζητείται η άποψή τους ως 
εμπειρογνωμόνων (μόλις το 17 % των 
ρεπορτάζ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι από 
την έρευνα προκύπτει ότι λιγότεροι από 
ένας στους πέντε εμπειρογνώμονες ή 
σχολιαστές είναι γυναίκες (18 %)9·

__________________

8 Lenka Vochocová, δημόσια ακρόαση 
της FEMM «Ισότητα των φύλων στον 
τομέα των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ», 
26 Ιουνίου 2017, εγγραφή διαθέσιμη στη 
διεύθυνση 
http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/en/committees/video?event=20170626
-1500-COMMITTEE-FEMM

9 Σχέδιο παγκόσμιας παρακολούθησης 
των μέσων ενημέρωσης, περιφερειακή 
έκθεση για την Ευρώπη (2015), 
διαθέσιμη στη διεύθυνση  
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-
news/Imported/reports_2015/regional/Eur
ope.pdf

Or. pl

Τροπολογία 43
Florent Marcellesi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα 
καταδεικνύει ότι μόνο το 37 % περίπου 
των ρεπορτάζ από πηγές εντός και εκτός 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα 
καταδεικνύει ότι μόνο το 4% της 
ειδησεογραφικής κάλυψης αντιβαίνει 
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Διαδικτύου προέρχονται από γυναίκες, 
κατάσταση που δεν δείχνει προοπτικές 
βελτίωσης τα τελευταία δέκα χρόνια8·
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες ως επί 
το πλείστον καλούνται να καταθέσουν ως 
απλοί πολίτες τη γνώμη τους (41 %) ή την 
προσωπική τους εμπειρία (38 %) και ότι 
σπανίως ζητείται η άποψή τους ως 
εμπειρογνωμόνων (μόλις το 17 % των 
ρεπορτάζ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι από 
την έρευνα προκύπτει ότι λιγότεροι από 
ένας στους πέντε εμπειρογνώμονες ή 
σχολιαστές είναι γυναίκες (18 %)9·

στην στερεοτυπική απεικόνιση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
αντιπροσωπεύουν μόνο το 23% των 
ατόμων για τα οποία ακούμε ή 
διαβάζουμε στις ειδήσεις· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το 37 % περίπου των ρεπορτάζ 
από πηγές εντός και εκτός Διαδικτύου 
προέρχονται από γυναίκες, κατάσταση που 
δεν δείχνει προοπτικές βελτίωσης τα 
τελευταία δέκα χρόνια8· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι γυναίκες ως επί το πλείστον 
καλούνται να καταθέσουν ως απλοί 
πολίτες τη γνώμη τους (41 %) ή την 
προσωπική τους εμπειρία (38 %) και ότι 
σπανίως ζητείται η άποψή τους ως 
εμπειρογνωμόνων (μόλις το 17 % των 
ρεπορτάζ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι από 
την έρευνα προκύπτει ότι λιγότεροι από 
ένας στους πέντε εμπειρογνώμονες ή 
σχολιαστές είναι γυναίκες (18 %)9·

__________________ __________________

8Lenka Vochocová, δημόσια ακρόαση της 
FEMM «Ισότητα των φύλων στον τομέα 
των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ», 26 
Ιουνίου 2017, εγγραφή διαθέσιμη στη 
διεύθυνση 
http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/en/committees/video?event=20170626
-1500-COMMITTEE-FEMM

8Lenka Vochocová, δημόσια ακρόαση της 
FEMM «Ισότητα των φύλων στον τομέα 
των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ», 26 
Ιουνίου 2017, εγγραφή διαθέσιμη στη 
διεύθυνση 
http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/en/committees/video?event=20170626
-1500-COMMITTEE-FEMM

9Σχέδιο παγκόσμιας παρακολούθησης των 
μέσων ενημέρωσης, περιφερειακή έκθεση 
για την Ευρώπη (2015), διαθέσιμη στη 
διεύθυνση http://cdn.agilitycms.com/who-
makes-the-
news/Imported/reports_2015/regional/Euro
pe.pdf

9Σχέδιο παγκόσμιας παρακολούθησης των 
μέσων ενημέρωσης, περιφερειακή έκθεση 
για την Ευρώπη (2015), διαθέσιμη στη 
διεύθυνση http://cdn.agilitycms.com/who-
makes-the-
news/Imported/reports_2015/regional/Euro
pe.pdf

Or. en

Τροπολογία 44
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
πολλές γυναίκες στα μέσα ενημέρωσης 
που εργάζονται σε κορυφαίο 
επαγγελματικό επίπεδο οι οποίες 
εκτιμώνται από την κοινωνία ακριβώς 
όπως και οι άνδρες συνάδελφοί τους και 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 
φημισμένες παραγωγοί ταινιών, 
δημοσιογράφοι και ανταποκριτές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι είναι 
αντάξιες των ανδρών, είναι ενδεχομένως 
πιο ευάλωτες και εκτεθειμένες σε απειλές 
και κινδύνους·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
πολλές γυναίκες στα μέσα ενημέρωσης 
που εργάζονται σε κορυφαίο 
επαγγελματικό επίπεδο οι οποίες 
εκτιμώνται από την κοινωνία ακριβώς 
όπως και οι άνδρες συνάδελφοί τους και 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 
φημισμένες παραγωγοί ταινιών, 
δημοσιογράφοι και ανταποκριτές·

Or. pl

Τροπολογία 45
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

I. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
πολλές γυναίκες στα μέσα ενημέρωσης 
που εργάζονται σε κορυφαίο 
επαγγελματικό επίπεδο οι οποίες 
εκτιμώνται από την κοινωνία ακριβώς 
όπως και οι άνδρες συνάδελφοί τους και 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 
φημισμένες παραγωγοί ταινιών, 
δημοσιογράφοι και ανταποκριτές·
λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι είναι 
αντάξιες των ανδρών, είναι ενδεχομένως 
πιο ευάλωτες και εκτεθειμένες σε απειλές 
και κινδύνους·

I. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
γυναίκες στα μέσα ενημέρωσης που 
εργάζονται σε διευθυντικές θέσεις και 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 
φημισμένες παραγωγοί ταινιών, 
δημοσιογράφοι και ανταποκριτές·
λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι είναι 
αντάξιες των ανδρών, δεν χαίρουν της 
ίδιας αναγνώρισης·

Or. pt

Τροπολογία 46
Florent Marcellesi



PE615.236v01-00 26/81 AM\1140620EL.docx

EL

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
πολλές γυναίκες στα μέσα ενημέρωσης 
που εργάζονται σε κορυφαίο 
επαγγελματικό επίπεδο οι οποίες 
εκτιμώνται από την κοινωνία ακριβώς 
όπως και οι άνδρες συνάδελφοί τους και 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 
φημισμένες παραγωγοί ταινιών, 
δημοσιογράφοι και ανταποκριτές·
λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι είναι 
αντάξιες των ανδρών, είναι ενδεχομένως 
πιο ευάλωτες και εκτεθειμένες σε απειλές 
και κινδύνους·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
πολλές γυναίκες στα μέσα ενημέρωσης 
που εργάζονται σε κορυφαίο 
επαγγελματικό επίπεδο οι οποίες 
εκτιμώνται από την κοινωνία ακριβώς 
όπως και οι άνδρες συνάδελφοί τους και 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 
φημισμένες παραγωγοί ταινιών, 
δημοσιογράφοι και ανταποκριτές·
λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι είναι 
αντάξιες των ανδρών, είναι πιο 
εκτεθειμένες στη βία λόγω φύλου και στις 
διακρίσεις στον χώρο εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 47
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθούν να υφίστανται ανισότητες 
των φύλων όσον αφορά την πρόσβαση 
στις υψηλές θέσεις της ιεραρχίας των 
ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης και, 
συνεπώς, στη λήψη αποφάσεων σχετικά 
με το πρόγραμμα των ειδήσεων· ότι είναι 
ανάγκη τα μέσα ενημέρωσης να 
συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να ληφθούν 
μέτρα που καθιστούν δυνατή την 
καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις·

Or. pt
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Τροπολογία 48
Florent Marcellesi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IA. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
δεν είναι σε μεγάλο βαθμό παρούσες στις 
ειδήσεις και στα μέσα ενημέρωσης και 
είναι ακόμη λιγότερο ορατές στους χώρους 
του αθλητισμού, της πολιτικής, της 
οικονομίας και των οικονομικών, παρά την 
ποικιλία των μέσων ενημέρωσης σε όλα τα 
κράτη μέλη·

IA. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
υποεκπροσωπούνται δυσανάλογα στις 
ειδήσεις και στα μέσα ενημέρωσης και 
είναι ακόμη λιγότερο ορατές στους χώρους 
του αθλητισμού, της πολιτικής, της 
οικονομίας και των οικονομικών, παρά την 
ποικιλία των μέσων ενημέρωσης σε όλα τα 
κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
γυναίκες που συνιστούν ιστορικά 
πρόσωπα δεν είναι σχεδόν καθόλου 
παρούσες σε σχετικό περιεχόμενο των 
μέσων ενημέρωσης όπως βιογραφικά 
ντοκιμαντέρ·

Or. en

Τροπολογία 49
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
δεν είναι σε μεγάλο βαθμό παρούσες στις 
ειδήσεις και στα μέσα ενημέρωσης και 
είναι ακόμη λιγότερο ορατές στους χώρους 
του αθλητισμού, της πολιτικής, της 
οικονομίας και των οικονομικών, παρά την 
ποικιλία των μέσων ενημέρωσης σε όλα τα 
κράτη μέλη·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
σε ορισμένα κράτη μέλη δεν είναι σε 
μεγάλο βαθμό παρούσες στις ειδήσεις και 
στα μέσα ενημέρωσης και είναι ακόμη 
λιγότερο ορατές στους χώρους του 
αθλητισμού, της πολιτικής, της οικονομίας 
και των οικονομικών, παρά την ποικιλία 
των μέσων ενημέρωσης, γεγονός που 
μπορεί να απορρέει από τις 
ψυχοσωματικές διαφορές μεταξύ 
γυναικών και ανδρών και τις φυσικές 
τους ικανότητες·

Or. pl
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Τροπολογία 50
Mylène Troszczynski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
δεν είναι σε μεγάλο βαθμό παρούσες στις 
ειδήσεις και στα μέσα ενημέρωσης και 
είναι ακόμη λιγότερο ορατές στους 
χώρους του αθλητισμού, της πολιτικής, της 
οικονομίας και των οικονομικών, παρά την 
ποικιλία των μέσων ενημέρωσης σε όλα τα 
κράτη μέλη·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
είναι λιγότερο παρούσες στις ειδήσεις και 
στα μέσα ενημέρωσης, κυρίως στους 
χώρους του αθλητισμού, της πολιτικής, της 
οικονομίας και των οικονομικών, παρά την 
ποικιλία των μέσων ενημέρωσης σε όλα τα 
κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 51
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καθιερωμένη εικόνα των γυναικών και 
των ανδρών στα μέσα ενημέρωσης 
συμβάλλει στην ενίσχυση των 
στερεοτύπων φύλου, δεδομένου ότι 
προβάλλεται μια άνιση εικόνα σε 
διάφορους τομείς της πολιτικής, 
οικονομικής, κοινωνικής, ακαδημαϊκής, 
θρησκευτικής, πολιτιστικής και 
αθλητικής ζωής· ότι οι άνδρες 
αναλαμβάνουν πρωτίστως ενεργό 
κοινωνικό ρόλο, ενώ στις γυναίκες 
επιφυλάσσεται μια περισσότερη παθητική 
στάση, με αναφορά στους παραδοσιακούς 
ρόλους των φύλων· ότι η εικόνα των 
γυναικών και των ανδρών σε αυτούς τους 
κοινωνικούς ρόλους που συνεπάγονται 
διακρίσεις συμβάλλει στην «τυποποίηση» 
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και την κοινωνική αναπαραγωγή τους·

Or. pt

Τροπολογία 52
Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Marijana Petir

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συμμετοχή των γυναικών επί ίσοις όροις 
με τους άνδρες κατά την παρουσίαση του 
περιεχόμενου και τη χρήση τους ως πηγές 
πληροφοριών έχει καίρια σημασία όχι 
μόνο για λόγους εκπροσώπησης και 
αναγκαιότητας συμπερίληψης μιας 
γυναικείας άποψης, αλλά και γιατί έτσι 
δίνεται η ευκαιρία και ένα παράδειγμα 
προς μίμηση ώστε οι νέες γυναίκες να 
βλέπουν ότι η εμπειρογνωμοσύνη και οι 
γνώσεις τους θα λαμβάνονται σοβαρά 
υπόψη·

Or. en

Τροπολογία 53
Florent Marcellesi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες που γράφουν σε μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης υφίστανται 
αυξανόμενα επίπεδα παρενόχλησης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρενόχληση 
αυτή έχει τη δυνατότητα να φιμώσει τη 
φωνή των γυναικών και να εξασθενήσει 
τη συμμετοχή τους στην κοινωνία·
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Or. en

Τροπολογία 54
Stefan Eck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά 
έρχονται αντιμέτωπα με στερεότυπα που 
αφορούν το φύλο σε πολύ μικρή ηλικία 
μέσω προτύπων ρόλων που προωθούνται 
από τηλεοπτικές σειρές και 
προγράμματα, συζητήσεις, παιχνίδια, 
ηλεκτρονικά παιχνίδια και διαφημίσεις·

Or. en

Τροπολογία 55
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλά 
από τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, οι 
οικονομικοί περιορισμοί και οι συνθήκες 
εργασίας, ιδίως η αβεβαιότητα και το 
επίπεδο εμπειρίας των επαγγελματιών, σε 
συνδυασμό με την αυξανόμενη ταχύτητα 
της πληροφόρησης και την εμπορική ως 
επί το πλείστον λογική, αποτελούν 
εμπόδια στην επιδίωξη εξειδικευμένης 
δημοσιογραφίας, υπεύθυνης και 
ευαίσθητης προς τα ζητήματα του φύλου·

Or. pt
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Τροπολογία 56
Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Marijana Petir

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τη μελέτη του Ευρωπαϊκού 
Οπτικοακουστικού Δικτύου Γυναικών 
(European Women’s Audiovisual 
Network - EWA)1α, μόνο μία στις πέντε 
ταινίες στις επτά ευρωπαϊκές χώρες που 
συμμετείχαν στη μελέτη σκηνοθετείται 
από γυναίκες και η μεγάλη πλειοψηφία 
των χρηματοδοτικών πόρων διοχετεύεται 
σε ταινίες που δεν σκηνοθετούνται από 
γυναίκες, παρότι περίπου το ήμισυ των 
αποφοίτων σχολών κινηματογράφου είναι 
γυναίκες·

__________________

1α Where are the women directors in 
European films? Gender equality report 
on female directors (2006-2013) with best 
practice and policy recommendations 
http://www.ewawomen.com/en/research-
.html

Or. en

Τροπολογία 57
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ανισότητες φύλου δημιουργούνται και 
αναπαράγονται μεταξύ άλλων και μέσα 
από τη γλώσσα και τις εικόνες που 
μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης, οι 
οποίες δεν αποτελούν ουδέτερες ή αθώες 
αναπαραστάσεις της πραγματικότητας·
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Or. pt

Τροπολογία 58
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ 
των διαφόρων στερεοτύπων που 
επηρεάζουν την εικόνα της γυναίκας και 
του άνδρα, κυριαρχεί η 
σεξουαλικοποίηση του γυναικείου 
σώματος, που είναι πιο εμφανής στον 
σκανδαλοθηρικό Τύπο και στη 
διαφήμιση, εμμένοντας στην προβολή 
σεξιστικών εικόνων με καθαρά εμπορικά 
κίνητρα, και περιορίζοντας τον ρόλο των 
γυναικών στην κοινωνία·

Or. pt

Τροπολογία 59
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εκπαίδευση και η κατάρτιση των 
επαγγελματιών στα μέσα ενημέρωσης 
αποτελούν ισχυρά εργαλεία για την 
καταπολέμηση και την εξάλειψη των 
στερεοτυπικών εικόνων των φύλων και 
για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την 
ανάγκη προώθησης της ισότητας·

Or. pt
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Τροπολογία 60
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιχειρήσεις του κλάδου των μέσων 
ενημέρωσης πρέπει να υιοθετήσουν 
συστήματα αυτορρύθμισης και κώδικες 
δεοντολογίας που περιλαμβάνουν 
διαδικαστικούς κανόνες και κριτήρια 
σχετικά με την επαγγελματική 
σταδιοδρομία και την κάλυψη από τα 
μέσα ενημέρωσης με σκοπό την 
προστασία και την προώθηση της 
ισότητας των φύλων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα εν λόγω συστήματα 
αυτορρύθμισης και κώδικες 
δεοντολογίας, που θα αναπτυχθούν σε 
συνεργασία με τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις του κλάδου, πρέπει να 
εναρμονιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. pt

Τροπολογία 61
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις του κλάδου 
των μέσων ενημέρωσης πρέπει να 
ευαισθητοποιηθούν και να χαράξουν 
σαφή πολιτική για όλες τις πτυχές που 
αφορούν την ισότητα των φύλων·

Or. pt
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Τροπολογία 62
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑη. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηθική 
και σεξουαλική παρενόχληση είναι ένα 
έγκλημα και ότι τα μέσα ενημέρωσης και 
οι εθνικοί και διεθνείς ρυθμιστικοί φορείς 
πρέπει να καθορίσουν σαφείς 
διαδικαστικούς κανόνες και κυρώσεις 
στον τομέα αυτό·

Or. pt

Τροπολογία 63
Mylène Troszczynski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ειδικότερα 
οι γυναίκες δημοσιογράφοι που 
ασχολούνται με την ερευνητική 
δημοσιογραφία είναι συχνά θύματα βίας 
και δολοφονικών επιθέσεων, όπως 
αποδεικνύουν οι περιπτώσεις της 
Veronica Guerin ή της Daphne Caruana 
Galizia·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο 
αγώνα που έδωσαν οι Veronica Guerin 
και Daphne Caruana Galizia για την 
αλήθεια και τη δικαιοσύνη ως ερευνητές
δημοσιογράφοι, στις οποίες αποδίδει 
εύσημα για το έργο τους·

Or. fr

Τροπολογία 64
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB



AM\1140620EL.docx 35/81 PE615.236v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ειδικότερα 
οι γυναίκες δημοσιογράφοι που 
ασχολούνται με την ερευνητική 
δημοσιογραφία είναι συχνά θύματα βίας 
και δολοφονικών επιθέσεων, όπως 
αποδεικνύουν οι περιπτώσεις της Veronica 
Guerin ή της Daphne Caruana Galizia·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ειδικότερα 
οι γυναίκες δημοσιογράφοι που 
ασχολούνται με την ερευνητική 
δημοσιογραφία μπορούν συχνότερα να
είναι θύματα βίας και δολοφονικών 
επιθέσεων, όπως αποδεικνύουν οι 
περιπτώσεις της Veronica Guerin ή της 
Daphne Caruana Galizia·

Or. pl

Τροπολογία 65
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
στοιχεία δείχνουν ότι το ήμισυ των 
γυναικών εργαζομένων στα μέσα 
ενημέρωσης έχουν υποστεί σεξουαλική 
κακοποίηση, το ένα τέταρτο αυτών έχουν 
πέσει θύματα πράξεων σωματικής βίας 
και τα τρία τέταρτα έχουν υποστεί 
εκφοβισμό, απειλές ή κακοποίηση1α· 

1α Εκστρατεία σχετικά με τη βία με βάση 
το φύλο στην εργασία της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (IFJ) 
https://www.ifj-stop-gender-based-
violence.org/

Or. en

Τροπολογία 66
Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB α (νέα)
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ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εκφράζεται αυξανόμενη ανησυχία για τη 
βία κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών στο διαδίκτυο και ότι 
εκτιμάται ότι μία στις δέκα γυναίκες 
έχουν υποστεί μια μορφή βίας στο 
διαδίκτυο από την ηλικία των 15 ετών 
στην ΕΕ1α· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχει έλλειψη στοιχείων και ερευνών 
σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και 
των κοριτσιών στο διαδίκτυο σε επίπεδο 
ΕΕ·

__________________

1α EIGE, Cyber Violence Against Women 
and Girls, 2017

Or. en

Τροπολογία 67
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, 
μολονότι οι γυναίκες 
υπερεκπροσωπούνται στον τομέα αυτό σε 
επίπεδο πτυχιούχων και αποτελούν ένα 
σημαντικό εργατικό δυναμικό, στις 
διευθυντικές και ηγετικές θέσεις 
υποεκπροσωπούνται·

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, 
μολονότι οι γυναίκες με σπουδές 
ανώτατης εκπαίδευσης αποτελούν ένα 
σημαντικό εργατικό δυναμικό στον τομέα 
αυτό, στις διευθυντικές θέσεις, στην 
αρχισυνταξία και στις ηγετικές θέσεις 
υποεκπροσωπούνται·

Or. pt

Τροπολογία 68
Florent Marcellesi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, 
μολονότι οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται 
στον τομέα αυτό σε επίπεδο πτυχιούχων 
και αποτελούν ένα σημαντικό εργατικό 
δυναμικό, στις διευθυντικές και ηγετικές 
θέσεις υποεκπροσωπούνται·

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, 
μολονότι οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται 
στον τομέα αυτό σε επίπεδο πτυχιούχων 
και αποτελούν ένα σημαντικό εργατικό 
δυναμικό, στις διευθυντικές και ηγετικές 
θέσεις υποεκπροσωπούνται· καλεί την 
Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της 
προκειμένου να αποδεσμεύσει την οδηγία 
για τις γυναίκες σε διοικητικά συμβούλια, 
η οποία παραμένει σε αναμονή στο 
Συμβούλιο από το 2013·

Or. en

Τροπολογία 69
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, 
μολονότι οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται 
στον τομέα αυτό σε επίπεδο πτυχιούχων 
και αποτελούν ένα σημαντικό εργατικό 
δυναμικό, στις διευθυντικές και ηγετικές 
θέσεις υποεκπροσωπούνται·

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, 
μολονότι οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται 
στον τομέα αυτό σε επίπεδο πτυχιούχων 
και αποτελούν ένα σημαντικό εργατικό 
δυναμικό, στις διευθυντικές και ηγετικές 
θέσεις υποεκπροσωπούνται, γεγονός που 
μπορεί να οφείλεται στις προσωπικές 
επιλογές των γυναικών·

Or. pl

Τροπολογία 70
Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν κίνητρα πολιτικής για τη 
μείωση των φραγμών στην πρόσβαση 
των γυναικών σε διοικητικές και ηγετικές 
θέσεις σε οργανισμούς μέσων 
ενημέρωσης, όπως η ενθάρρυνση των 
οργανισμών μέσων ενημέρωσης να 
σέβονται την ισότητα των φύλων κατά τη 
διαδικασία προαγωγών, η παροχή 
κατάρτισης στην εργασία και 
καθοδήγησης για τις γυναίκες, η 
εισαγωγή αξιολόγησης της ισότητας των 
φύλων εντός του οργανισμού και η 
προώθηση της ισορροπίας 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·

Or. en

Τροπολογία 71
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι τόσο οι δημόσιες όσο 
και οι ιδιωτικές υπηρεσίες μέσων 
ενημέρωσης έχουν την ευθύνη να 
εξασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και να αποτρέπουν 
τυχόν διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 72
Florent Marcellesi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η 
εκπροσώπηση των γυναικών στα δημόσια
μέσα ενημέρωσης στην ΕΕ είναι κατά 
μέσο όρο χαμηλή, τόσο στις στρατηγικές 
όσο και στις επιχειρησιακές θέσεις υψηλού 
επιπέδου και στα διοικητικά συμβούλια (το 
2017: 35.8 % σε διευθυντικές θέσεις, 37.7 
% σε μη διευθυντικές θέσεις και 33.3 % 
ως μέλη διοικητικών συμβουλίων)10

2. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η 
εκπροσώπηση των γυναικών στα μέσα 
ενημέρωσης στην ΕΕ είναι κατά μέσο όρο 
χαμηλή, τόσο στις στρατηγικές όσο και 
στις επιχειρησιακές θέσεις υψηλού 
επιπέδου και στα διοικητικά συμβούλια·

__________________ __________________

10Ισότητα των φύλων στην εξουσία και τη 
λήψη αποφάσεων. Επανεξέταση της 
εφαρμογής της πλατφόρμας δράσης του 
Πεκίνου από τα κράτη μέλη της ΕΕ,2017 
(Πηγή: Βάση στατιστικών δεδομένων του 
EIGE για το φύλο  – Γυναίκες και άνδρες 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων).

  

Or. en

Τροπολογία 73
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η 
εκπροσώπηση των γυναικών στα δημόσια 
μέσα ενημέρωσης στην ΕΕ είναι κατά 
μέσο όρο χαμηλή, τόσο στις στρατηγικές 
όσο και στις επιχειρησιακές θέσεις υψηλού 
επιπέδου και στα διοικητικά συμβούλια (το 
2017: 35.8 % σε διευθυντικές θέσεις, 
37.7 % σε μη διευθυντικές θέσεις και 
33.3 % ως μέλη διοικητικών 
συμβουλίων)10·

2. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η 
εκπροσώπηση των γυναικών στα δημόσια 
μέσα ενημέρωσης στην ΕΕ είναι κατά 
μέσο όρο χαμηλή, τόσο στις στρατηγικές
όσο και στις επιχειρησιακές θέσεις υψηλού 
επιπέδου και στα διοικητικά συμβούλια (το 
2017: 35,8 % σε διευθυντικές θέσεις, 
37,7 % σε μη διευθυντικές θέσεις και 
33,3 % ως μέλη διοικητικών 
συμβουλίων)10, επισημαίνει δε ότι τα 
υψηλά προσόντα και η εμπειρία είναι πιο 
σημαντικές πτυχές από το φύλο·

__________________ __________________

10 Ισότητα των φύλων στην εξουσία και τη 10 Ισότητα των φύλων στην εξουσία και τη 
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λήψη αποφάσεων. Επανεξέταση της 
εφαρμογής της πλατφόρμας δράσης του 
Πεκίνου από τα κράτη μέλη της ΕΕ,2017 
(Πηγή: Βάση στατιστικών δεδομένων του 
EIGE για το φύλο  – Γυναίκες και άνδρες 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων).

λήψη αποφάσεων. Επανεξέταση της 
εφαρμογής της πλατφόρμας δράσης του 
Πεκίνου από τα κράτη μέλη της ΕΕ,2017 
(Πηγή: Βάση στατιστικών δεδομένων του 
EIGE για το φύλο  – Γυναίκες και άνδρες 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων).

Or. pl

Τροπολογία 74
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι, δεδομένης της 
παρακολούθησης του κρίσιμου τομέα της 
πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου (BPfA) 
που αναφέρεται στις γυναίκες στα μέσα 
ενημέρωσης, το EIGE ανέπτυξε τους 
εξής δείκτες:

- αναλογία γυναικών και ανδρών σε 
θέσεις λήψης αποφάσεων στους 
οργανισμούς μέσων ενημέρωσης και στα 
συμβούλια των οργανισμών μέσων 
ενημέρωσης στην ΕΕ·

- αναλογία γυναικών και ανδρών στα 
συμβούλια των οργανισμών μέσων 
ενημέρωσης στην ΕΕ·

- πολιτικές προαγωγής της ισότητας των 
φύλων στους οργανισμούς μέσων 
ενημέρωσης·

Or. en

Τροπολογία 75
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
(AVMSD) αναφέρει ότι οι στόχοι της 
παρούσας οδηγίας δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 
και μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε 
ενωσιακό επίπεδο, αλλά δεν περιλαμβάνει 
κάποια αναφορά στην ίση εκπροσώπηση 
στους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης·

Or. en

Τροπολογία 76
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. σημειώνει ότι, παρά την επί του 
παρόντος ανεπαρκή εκπροσώπηση στις 
θέσεις αυτές, οι γυναίκες εξακολουθούν να 
έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να 
προσληφθούν ή να προαχθούν σε υψηλές 
θέσεις στα δημόσια μέσα ενημέρωσης από 
ό, τι σε ιδιωτικούς οργανισμούς μέσων 
ενημέρωσης11·

3. σημειώνει ότι, σε ορισμένα κράτη 
μέλη, παρά την επί του παρόντος ανεπαρκή 
εκπροσώπηση στις θέσεις αυτές, οι 
γυναίκες εξακολουθούν να έχουν 
μεγαλύτερες πιθανότητες να προσληφθούν 
ή να προαχθούν σε υψηλές θέσεις στα 
δημόσια μέσα ενημέρωσης από ό, τι σε 
ιδιωτικούς οργανισμούς μέσων 
ενημέρωσης11·

__________________ __________________

11 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 
των Φύλων (EIGE): Επανεξέταση της 
εφαρμογής της πλατφόρμας δράσης του 
Πεκίνου από τα κράτη μέλη της ΕΕ: 
Women and the Media - Advancing gender 
equality in decision-making in media 
organisations» (Η προώθηση της ισότητας 
των φύλων στη λήψη αποφάσεων στους 
οργανισμούς ΜΜΕ (2013).

11 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 
των Φύλων (EIGE): Επανεξέταση της 
εφαρμογής της πλατφόρμας δράσης του 
Πεκίνου από τα κράτη μέλη της ΕΕ: 
Women and the Media - Advancing gender 
equality in decision-making in media 
organisations» (Η προώθηση της ισότητας 
των φύλων στη λήψη αποφάσεων στους 
οργανισμούς ΜΜΕ (2013).

Or. pl
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Τροπολογία 77
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει την ανάγκη τα 
κράτη μέλη να αυξήσουν τις επενδύσεις 
στα μέσα ενημέρωσης της επικράτειάς 
τους ώστε αυτά να μπορέσουν να 
διαδραματίσουν αποτελεσματικά τον 
ρόλο τους ως δημόσιοι φορείς με σκοπό 
τη διαμόρφωση μιας περισσότερο 
ισορροπημένης και δημοκρατικής ως 
προς το φύλο κοινωνίας·

Or. pt

Τροπολογία 78
Florent Marcellesi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους φορείς ισότητας, να 
εστιάσουν στην εφαρμογή της 
υφιστάμενης νομοθεσίας για την ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, και να 
ενθαρρύνουν τους ρυθμιστικούς φορείς 
να επιδείξουν προσοχή στο θέμα της 
παρουσίας των γυναικών και της 
ανέλιξής τους στον τομέα των μέσων 
ενημέρωσης και στο μη στερεοτυπικό 
περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης·

4. καλεί τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους φορείς ισότητας, να 
εφαρμόσουν πλήρως την υφιστάμενη 
νομοθεσία για την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών και να αναπτύξουν, 
σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη γίνει 
κάτι τέτοιο, νομοθεσία που εστιάζει σε μη 
στερεοτυπικό περιεχόμενο των μέσων 
ενημέρωσης, πράγμα το οποίο 
εξασφαλίζει επίσης ισόρροπη παρουσία 
των γυναικών στον τομέα των μέσων 
ενημέρωσης, μεταξύ άλλων σε 
διοικητικές θέσεις·

Or. en
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Τροπολογία 79
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους φορείς ισότητας, να 
εστιάσουν στην εφαρμογή της 
υφιστάμενης νομοθεσίας για την ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, και να 
ενθαρρύνουν τους ρυθμιστικούς φορείς να 
επιδείξουν προσοχή στο θέμα της 
παρουσίας των γυναικών και της ανέλιξής 
τους στον τομέα των μέσων ενημέρωσης 
και στο μη στερεοτυπικό περιεχόμενο των 
μέσων ενημέρωσης·

4. καλεί τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους φορείς ισότητας, να 
εστιάσουν στην εφαρμογή της 
υφιστάμενης νομοθεσίας για ίσες 
ευκαιρίες για τις γυναίκες και τους 
άνδρες, και να ενθαρρύνουν τους 
ρυθμιστικούς φορείς να επιδείξουν 
προσοχή στο θέμα της παρουσίας των 
γυναικών και της ανέλιξης των γυναικών 
που επιθυμούν να συμμετέχουν στον 
τομέα των μέσων ενημέρωσης και στο μη 
στερεοτυπικό περιεχόμενο των μέσων 
ενημέρωσης·

Or. pl

Τροπολογία 80
Mylène Troszczynski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους φορείς ισότητας, να 
εστιάσουν στην εφαρμογή της 
υφιστάμενης νομοθεσίας για την ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, και να 
ενθαρρύνουν τους ρυθμιστικούς φορείς να 
επιδείξουν προσοχή στο θέμα της 
παρουσίας των γυναικών και της ανέλιξής 
τους στον τομέα των μέσων ενημέρωσης 
και στο μη στερεοτυπικό περιεχόμενο των 
μέσων ενημέρωσης·

4. καλεί τα κράτη μέλη να εστιάσουν 
στην εφαρμογή της υφιστάμενης εθνικής
νομοθεσίας για την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, και να ενθαρρύνουν 
τους ρυθμιστικούς φορείς να επιδείξουν 
προσοχή στο θέμα της παρουσίας των 
γυναικών και της ανέλιξής τους στον 
τομέα των μέσων ενημέρωσης και στο 
προσβλητικό για την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια περιεχόμενο ορισμένων
μέσων ενημέρωσης και διαφημίσεων·

Or. fr
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Τροπολογία 81
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους φορείς ισότητας, να 
εστιάσουν στην εφαρμογή της 
υφιστάμενης νομοθεσίας για την ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, και να 
ενθαρρύνουν τους ρυθμιστικούς φορείς να 
επιδείξουν προσοχή στο θέμα της 
παρουσίας των γυναικών και της ανέλιξής 
τους στον τομέα των μέσων ενημέρωσης 
και στο μη στερεοτυπικό περιεχόμενο των 
μέσων ενημέρωσης·

4. καλεί τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους φορείς ισότητας, να 
εστιάσουν στην εφαρμογή της 
υφιστάμενης νομοθεσίας για την ισότητα 
των φύλων, και να ενθαρρύνουν τους 
ρυθμιστικούς φορείς να επιδείξουν 
προσοχή στο θέμα της παρουσίας των 
γυναικών και των ΛΟΑΔΜ και της 
ανέλιξής τους στον τομέα των μέσων 
ενημέρωσης και στο μη στερεοτυπικό 
περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης·

Or. pt

Τροπολογία 82
Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους φορείς ισότητας, να 
εστιάσουν στην εφαρμογή της 
υφιστάμενης νομοθεσίας για την ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, και να 
ενθαρρύνουν τους ρυθμιστικούς φορείς να 
επιδείξουν προσοχή στο θέμα της 
παρουσίας των γυναικών και της ανέλιξής 
τους στον τομέα των μέσων ενημέρωσης 
και στο μη στερεοτυπικό περιεχόμενο των 
μέσων ενημέρωσης·

4. καλεί τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους φορείς ισότητας, να 
εστιάσουν στην εφαρμογή της 
υφιστάμενης νομοθεσίας για την ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, και να 
ενθαρρύνουν τους ρυθμιστικούς φορείς να 
επιδείξουν προσοχή στο θέμα της 
παρουσίας των γυναικών και της ανέλιξής 
τους στον τομέα των μέσων ενημέρωσης 
και στο μη στερεοτυπικό περιεχόμενο των 
μέσων ενημέρωσης· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να διενεργούν τακτική αξιολόγηση 
των προαναφερθέντων τομέων·

Or. en
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Τροπολογία 83
Stefan Eck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εισαγάγουν και να αναπτύξουν στενή 
συνεργασία με υφιστάμενες σχολές 
μάρκετινγκ, επικοινωνίας και 
διαφήμισης, έτσι ώστε να συμβάλλουν 
στην παροχή σωστής κατάρτισης και 
αύξησης της ευαισθητοποίησης σχετικά 
με την αρνητική επίδραση των εικόνων 
που εισάγουν διακρίσεις λόγω φύλου στην 
τηλεόραση, στο διαδίκτυο και στις 
εκστρατείες μάρκετινγκ και διαφήμισης·

Or. en

Τροπολογία 84
Stefan Eck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. ζητεί τη θέσπιση ενός συστήματος 
ποσοστώσεων τόσο για τους δημόσιους 
όσο και για τους ιδιωτικούς οργανισμούς 
μέσων ενημέρωσης προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ίση εκπροσώπηση των 
γυναικών· ζητεί από τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών να συνδέσουν την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων στα μέσα 
ενημέρωσης με υποχρεωτικά μέτρα για 
την ισότητα των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 85
Urszula Krupa
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι οι οργανισμοί 
μέσων ενημέρωσης είναι ελεύθεροι να 
καθορίζουν τους ρόλους των εργαζομένων 
τους, τόσο των ανδρών όσο και των 
γυναικών, αλλά τους παροτρύνει να το 
πράττουν επιδεικνύοντας τον μέγιστο
σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και 
την επαγγελματική ποιότητα· επισημαίνει, 
στο πλαίσιο αυτό, ανησυχητικές 
περιπτώσεις γυναικών δημοσιογράφων 
που κρίνονται καταλληλότερες για 
τηλεοπτική δημοσιογραφία, δεδομένου 
ότι θεωρούνται πιο ελκυστικές για το 
κοινό, και στη συνέχεια αντικαθίστανται 
από νεότερες συναδέλφους όσο αυξάνεται 
η ηλικία τους·

5. υπενθυμίζει ότι οι οργανισμοί 
μέσων ενημέρωσης είναι ελεύθεροι να 
καθορίζουν τους ρόλους των εργαζομένων 
τους, τόσο των ανδρών όσο και των 
γυναικών, λαμβάνοντας υπόψη την 
ψυχοσωματική τους επάρκεια, την 
εκπαίδευση και την εξειδίκευσής τους, 
και τους παροτρύνει να το πράττουν 
επιδεικνύοντας σαφή σεβασμό στην 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την 
επαγγελματική ποιότητα·

Or. pl

Τροπολογία 86
Mylène Troszczynski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι οι οργανισμοί 
μέσων ενημέρωσης είναι ελεύθεροι να 
καθορίζουν τους ρόλους των εργαζομένων 
τους, τόσο των ανδρών όσο και των 
γυναικών, αλλά τους παροτρύνει να το 
πράττουν επιδεικνύοντας τον μέγιστο 
σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και 
την επαγγελματική ποιότητα· επισημαίνει, 
στο πλαίσιο αυτό, ανησυχητικές 
περιπτώσεις γυναικών δημοσιογράφων που 
κρίνονται καταλληλότερες για τηλεοπτική 
δημοσιογραφία, δεδομένου ότι θεωρούνται 
πιο ελκυστικές για το κοινό, και στη 
συνέχεια αντικαθίστανται από νεότερες 

5. υπενθυμίζει ότι οι οργανισμοί 
μέσων ενημέρωσης είναι ελεύθεροι να 
καθορίζουν τους ρόλους των εργαζομένων 
τους, τόσο των ανδρών όσο και των 
γυναικών, αλλά τους παροτρύνει να το 
πράττουν επιδεικνύοντας τον μέγιστο 
σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και 
την ποιότητα του εργασιακού πλαισίου και 
της εξέλιξης των εργαζομένων τους·
επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, 
ανησυχητικές περιπτώσεις γυναικών 
δημοσιογράφων που κρίνονται 
καταλληλότερες για τηλεοπτική 
δημοσιογραφία, δεδομένου ότι θεωρούνται 
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συναδέλφους όσο αυξάνεται η ηλικία τους· πιο ελκυστικές για το κοινό, και στη 
συνέχεια αντικαθίστανται από νεότερες 
συναδέλφους όσο αυξάνεται η ηλικία τους·

Or. fr

Τροπολογία 87
Beatriz Becerra Basterrechea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. εκφράζει την ανησυχία του για το 
εμπορικό οπτικοακουστικό περιεχόμενο 
που θίγει ηθικά ή σωματικά τις έφηβες 
και τις νέες γυναίκες· προτρέπει την 
Επιτροπή να αντιμετωπίσει το ζήτημα 
αυτό με τη θέσπιση ενός πλαισίου για την 
επιβολή κυρώσεων στις διαφημίσεις που 
οδηγούν σε διατροφικές διαταραχές, 
όπως η ανορεξία, καθώς και με άλλα 
μέτρα που θα προστατεύουν μια ιδιαίτερα 
ευάλωτη μερίδα του πληθυσμού, όπως τα 
κορίτσια και οι νέες γυναίκες, από το εν 
λόγω περιεχόμενο·

Or. es

Τροπολογία 88
Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. τονίζει ότι τα έντυπα και 
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης στις 
περισσότερες χώρες δεν παρέχουν μια 
ισορροπημένη εικόνα των διαφορετικών 
ζωών και συνεισφορών των γυναικών 
στην κοινωνία μέσα σε έναν 
μεταβαλλόμενο κόσμο· τονίζει ότι βίαια 
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και ταπεινωτικά προϊόντα των μέσων 
ενημέρωσης επηρεάζουν αρνητικά τις 
γυναίκες και τη συμμετοχή τους στην 
κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 89
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καταδικάζει την ευρεία εμφάνιση 
περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης 
και άλλων τύπων κακοποίησης, ιδίως σε 
διαδικτυακά παιχνίδια και μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, και ενθαρρύνει 
τους κλάδους να δημιουργήσουν ασφαλή 
περιβάλλοντα όπου οι εταιρείες 
ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε 
περιστατικά παρενόχλησης·

Or. en

Τροπολογία 90
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. ζητεί την προώθηση της ισότητας 
των φύλων με τη μορφή εγκάρσιας 
πολιτικής ανθρώπινων πόρων στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, ούτως ώστε να 
εξασφαλίζεται η πλήρης ισότητα όσον 
αφορά την πρόσβαση, τις συνθήκες 
εργασίας, τους μισθούς και τις 
προαγωγές·

Or. pt
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Τροπολογία 91
Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Marijana Petir

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καταδικάζει απερίφραστα 
επιθέσεις κατά γυναικών δημοσιογράφων 
που παρουσιάζουν χωρίς φόβο σημαντικά 
πολιτικά και ποινικά θέματα και ζητεί να 
καταβληθούν οι μέγιστες προσπάθειες για 
την εξασφάλιση της προστασίας και της 
ασφάλειας όλων των δημοσιογράφων·

Or. en

Τροπολογία 92
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. συνιστά να αναδειχθούν 
περισσότερο στους οργανισμούς μέσων 
ενημέρωσης ήπια μέτρα, όπως σχέδια ή 
κατευθυντήριες γραμμές για την ισότητα 
των φύλων που, όπως αποδεικνύεται, 
συνιστούν αποτελεσματικό εργαλείο για 
την αντιμετώπιση της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, και συνιστά τα 
πρωτόκολλα αυτά να θεσπίσουν τα 
πρότυπα για τη θετική απεικόνιση των 
γυναικών στη διαφήμιση, τις ειδήσεις, τα 
ρεπορτάζ, την παραγωγή ή τις 
ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και να 
καλύψουν όλους τους ευαίσθητους τομείς 
περιεχομένου, όπως η προβολή δύναμης 
και εξουσίας, η εμπειρογνωμοσύνη, η 
λήψη αποφάσεων, η σεξουαλικότητα, η 
βία, η ποικιλομορφία ρόλων και η χρήση 
αντισεξιστικής γλώσσας·
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Or. en

Τροπολογία 93
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. εμμένει στην ανάγκη ευρύτερης 
κάλυψης από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, ούτως ώστε να 
αντικατοπτρίζεται η πολυμορφία της 
κοινωνικής πραγματικότητας, μέσω της 
ισοδύναμης προβολής γυναικών και 
ανδρών και της παροχής κινήτρων για 
την ερευνητική δημοσιογραφία ώστε να 
ενθαρρύνεται η συζήτηση γύρω από το 
θέμα της ισότητας των φύλων·

Or. pt

Τροπολογία 94
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. συνιστά να δημιουργήσουν τα 
μέσα ενημέρωσης βάσεις με δεδομένα 
των γυναικών που είναι εξειδικευμένες
ανά θεματικό τομέα, ιδίως σε τομείς 
στους οποίους υποεκπροσωπούνται, 
καθώς και βάσεις με δεδομένα των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
που υποστηρίζουν τη διάσταση του 
φύλου· συνιστά επίσης τη χρήση 
διαχωρισμένων ανά φύλο δεδομένων στο 
ειδησεογραφικό περιεχόμενο που 
σχετίζεται με τη διάσταση του φύλου·

Or. pt
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Τροπολογία 95
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. αναγνωρίζει ότι οι πολιτικές για 
ίσες ευκαιρίες και τη διαφορετικότητα 
μπορεί συχνά να περιλαμβάνουν 
ολόκληρη σειρά μέτρων τα οποία ένας 
οργανισμός μέσων ενημέρωσης 
αναγνωρίζει ως απαραίτητα για τις 
γυναίκες υπαλλήλους προκειμένου να 
απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες στον χώρο 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 96
Florent Marcellesi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι, παρόλο που 
κάθε κανονιστική δράση σε σχέση με τον 
σεξισμό και τα στερεότυπα για το φύλο 
στο περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης 
αποτελεί προνόμιο των κρατών μελών και 
υπόκειται σε ενδεδειγμένες αξιολογήσεις 
με βάση την αρχή της ελευθερίας της 
έκφρασης, η συντακτική ελευθερία δεν θα 
πρέπει να χρησιμεύει για να ενθαρρύνει ή 
να νομιμοποιεί στερεοτυπικές ή αρνητικές 
εικόνες γυναικών·

6. υπογραμμίζει την υποχρέωση της 
Επιτροπής για συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου σε κάθε πολιτική 
και πρόγραμμα της ΕΕ που σχετίζεται με 
τον τομέα επικοινωνιών· υπενθυμίζει την 
απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου 
στα μέσα ενημέρωσης δυνάμει της 
οδηγίας για τις οπτικοακουστικές 
υπηρεσίες· υπενθυμίζει ότι η συντακτική 
ελευθερία δεν θα πρέπει να χρησιμεύει για 
να ενθαρρύνει ή να νομιμοποιεί 
στερεοτυπικές ή αρνητικές εικόνες 
γυναικών και των ατόμων ΛΟΑΔΜ και 
ότι θα πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες για την προώθηση θετικών 
προτύπων ρόλων που θέτουν υπό 
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αμφισβήτηση τους παραδοσιακούς 
κανόνες σχετικά με το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 97
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι, παρόλο που 
κάθε κανονιστική δράση σε σχέση με τον 
σεξισμό και τα στερεότυπα για το φύλο
στο περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης 
αποτελεί προνόμιο των κρατών μελών και 
υπόκειται σε ενδεδειγμένες αξιολογήσεις 
με βάση την αρχή της ελευθερίας της 
έκφρασης, η συντακτική ελευθερία δεν θα 
πρέπει να χρησιμεύει για να ενθαρρύνει ή 
να νομιμοποιεί στερεοτυπικές ή αρνητικές 
εικόνες γυναικών·

6. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
καταπολεμηθούν η αντικειμενοποίηση 
της γυναίκας στο περιεχόμενο των μέσων 
ενημέρωσης, οι αρνητικές εικόνες 
γυναικών και η εμπορευματοποίηση του 
σώματος της γυναίκας, η οποία της 
στερεί την προσωπική της αξία και 
αξιοπρέπεια·

Or. pl

Τροπολογία 98
Mylène Troszczynski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι, παρόλο που κάθε 
κανονιστική δράση σε σχέση με τον 
σεξισμό και τα στερεότυπα για το φύλο 
στο περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης 
αποτελεί προνόμιο των κρατών μελών και 
υπόκειται σε ενδεδειγμένες αξιολογήσεις 
με βάση την αρχή της ελευθερίας της 
έκφρασης, η συντακτική ελευθερία δεν θα 
πρέπει να χρησιμεύει για να ενθαρρύνει ή 
να νομιμοποιεί στερεοτυπικές ή αρνητικές 

6. υπογραμμίζει ότι η ελευθερία της 
έκφρασης, που συνδέεται με τη
συντακτική ελευθερία, δεν θα πρέπει να 
χρησιμεύει για να ενθαρρύνει ή να 
νομιμοποιεί στερεοτυπικές ή αρνητικές 
εικόνες γυναικών·
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εικόνες γυναικών·

Or. fr

Τροπολογία 99
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι, παρόλο που κάθε 
κανονιστική δράση σε σχέση με τον 
σεξισμό και τα στερεότυπα για το φύλο 
στο περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης 
αποτελεί προνόμιο των κρατών μελών και 
υπόκειται σε ενδεδειγμένες αξιολογήσεις 
με βάση την αρχή της ελευθερίας της 
έκφρασης, η συντακτική ελευθερία δεν θα 
πρέπει να χρησιμεύει για να ενθαρρύνει ή 
να νομιμοποιεί στερεοτυπικές ή αρνητικές 
εικόνες γυναικών·

6. υπογραμμίζει ότι, παρόλο που κάθε 
κανονιστική δράση σε σχέση με τον 
σεξισμό και τα στερεότυπα για το φύλο 
στο περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης 
αποτελεί προνόμιο των κρατών μελών και 
υπόκειται σε ενδεδειγμένες αξιολογήσεις 
με βάση την αρχή της ελευθερίας της 
έκφρασης, η συντακτική ελευθερία δεν θα 
πρέπει, σε καμία περίπτωση, να 
χρησιμεύει για να ενθαρρύνει ή να 
νομιμοποιεί στερεοτυπικές ή αρνητικές 
εικόνες γυναικών και ΛΟΑΔΜ, πολλές 
φορές με καθαρά εμπορικά ή 
χιουμοριστικά προσχήματα·

Or. pt

Τροπολογία 100
Beatriz Becerra Basterrechea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι, παρόλο που κάθε 
κανονιστική δράση σε σχέση με τον 
σεξισμό και τα στερεότυπα για το φύλο 
στο περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης 
αποτελεί προνόμιο των κρατών μελών και 
υπόκειται σε ενδεδειγμένες αξιολογήσεις 
με βάση την αρχή της ελευθερίας της 
έκφρασης, η συντακτική ελευθερία δεν θα 

6. υπογραμμίζει ότι, παρόλο που κάθε 
κανονιστική δράση σε σχέση με τον 
σεξισμό και τα στερεότυπα για το φύλο 
στο περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης 
αποτελεί προνόμιο των κρατών μελών και 
υπόκειται σε ενδεδειγμένες αξιολογήσεις 
με βάση την αρχή της ελευθερίας της 
έκφρασης, η συντακτική ελευθερία δεν θα 
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πρέπει να χρησιμεύει για να ενθαρρύνει ή 
να νομιμοποιεί στερεοτυπικές ή αρνητικές 
εικόνες γυναικών·

πρέπει να χρησιμεύει για να ενθαρρύνει ή 
να νομιμοποιεί στερεοτυπικές ή αρνητικές 
εικόνες γυναικών· προτρέπει τα κράτη 
μέλη, στο πλαίσιο της διασφάλισης των 
προαναφερόμενων ελευθεριών, να 
ρυθμίσουν την πρόσβαση σε 
βιντεοπαιχνίδια με εχθρικό για τις 
γυναίκες περιεχόμενο ή στην 
πορνογραφία στο διαδίκτυο, καθώς και 
να εφαρμόσουν μεθόδους για την 
καταπολέμηση της παρενόχλησης στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης·

Or. es

Τροπολογία 101
Florent Marcellesi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. τονίζει τον ρόλο των μέσων 
ενημέρωσης ως παράγοντα κοινωνικής 
αλλαγής και την επίδρασή τους στη 
διαμόρφωση της κοινής γνώμης, και 
καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
περιεχόμενα σχετικά με την ισότητα των 
φύλων στα δημόσια μέσα ενημέρωσης· 
ενθαρρύνει τα δημόσια και ιδιωτικά μέσα 
ενημέρωσης να ενσωματώσουν τη 
διάσταση της ισότητας των φύλων σε όλο 
το περιεχόμενό τους και να 
χρησιμοποιούν μη σεξιστική γλώσσα· 
ενθαρρύνει τους οργανισμούς 
ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων να 
εγκρίνουν ένα σχέδιο για την ισότητα 
τόσο για την εσωτερική δομή τους όσο 
και για την παραγωγή περιεχομένου·

Or. en
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Τροπολογία 102
Florent Marcellesi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. τονίζει ότι τα οικονομικά 
επιχειρήματα δεν μπορούν να 
αποτελέσουν δικαιολογία για τη 
διαιώνιση στερεότυπων για το φύλο στο 
περιεχόμενο μέσων ενημέρωσης·

Or. en

Τροπολογία 103
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί στήριξη και μέτρα παροχής 
κινήτρων, όπως κατευθυντήριες γραμμές
για την ίση εκπροσώπηση γυναικών και 
ανδρών σε θέσεις λήψης αποφάσεων στους 
οργανισμούς μέσων ενημέρωσης, και 
μεγαλύτερη σημασία στην αποτελεσματική 
παρακολούθηση των προσπαθειών των εν 
λόγω οργανισμών στο θέμα αυτό·

7. ζητεί δεσμευτικά μέτρα, όπως 
ποσοστώσεις για την ίση εκπροσώπηση 
γυναικών και ανδρών σε θέσεις λήψης 
αποφάσεων στους οργανισμούς μέσων 
ενημέρωσης, και μεγαλύτερη σημασία 
στην αποτελεσματική παρακολούθηση των 
προσπαθειών των εν λόγω οργανισμών στο 
θέμα αυτό·

Or. pt

Τροπολογία 104
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί στήριξη και μέτρα παροχής 7. ζητεί στήριξη και μέτρα παροχής 
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κινήτρων, όπως κατευθυντήριες γραμμές 
για την ίση εκπροσώπηση γυναικών και 
ανδρών σε θέσεις λήψης αποφάσεων στους 
οργανισμούς μέσων ενημέρωσης, και 
μεγαλύτερη σημασία στην αποτελεσματική
παρακολούθηση των προσπαθειών των εν 
λόγω οργανισμών στο θέμα αυτό·

κινήτρων, όπως κατευθυντήριες γραμμές 
για την ίση εκπροσώπηση γυναικών και 
ανδρών σε θέσεις λήψης αποφάσεων στους 
οργανισμούς μέσων ενημέρωσης, και 
μεγαλύτερη σημασία στην αποτελεσματική 
παρακολούθηση των προσπαθειών των εν 
λόγω οργανισμών στο θέμα αυτό· 
επισημαίνει ότι οι ικανότητες και τα 
προσόντα δεν πρέπει να εξαρτώνται από 
το φύλο·

Or. pl

Τροπολογία 105
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. συνιστά, δεδομένου του πειστικού 
χαρακτήρα των διαφημιστικών 
μηνυμάτων που προβάλλουν τα μέσα 
επικοινωνίας, της συνεχούς επανάληψής 
τους και της εύκολης πρόσβασης σε αυτά 
από τους ανηλίκους, τη θέσπιση 
ελάχιστων κανόνων για τη διαφήμιση η 
οποία, χρησιμοποιώντας την εικόνα της 
γυναίκας, οδηγεί στη στερεότυπη, 
υποτιμητική ή άνιση μεταχείρισή της, 
ούτως ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 
τυποποίησης μιας σεξιστικής και 
προσβλητικής για την προσωπική 
αξιοπρέπεια εικόνας της γυναίκας μεταξύ 
των νέων·

Or. es

Τροπολογία 106
Florent Marcellesi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν 
πρωτοβουλίες παιδείας για τα μέσα και 
εκπαίδευσης σχετικά με τα μέσα 
ενημέρωσης λαμβάνοντας υπόψη τη 
διάσταση του φύλου για όλα τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των 
γονέων, του διδακτικού προσωπικού, των 
κοινωνικών λειτουργών, των υπεύθυνων 
προστασίας των παιδιών, των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και των εθνικών αρχών·

Or. en

Τροπολογία 107
Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν τη συμμετοχή και την
πρόσβαση των γυναικών στην έκφραση 
και τη λήψη αποφάσεων μέσω των μέσων 
ενημέρωσης και των νέων τεχνολογιών 
επικοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 108
Florent Marcellesi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. θεωρεί ότι η ισότητα των φύλων 
θα πρέπει συνιστά υποχρεωτική 
διδακτική ενότητα στις πανεπιστημιακές 
σπουδές επικοινωνίας και 
δημοσιογραφίας προκειμένου να 
εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμος 
αντίκτυπος· καλεί τα εθνικά ιδρύματα και 
τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να 
προωθήσουν και να χρηματοδοτήσουν 
καταρτίσεις σχετικά με το φύλο για 
επαγγελματίες στα μέσα ενημέρωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μη 
σεξιστικής γλώσσας και της αποφυγής 
στερεότυπων σχετικά με το φύλο στα 
μέσα ενημέρωσης· τονίζει ότι πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάρτιση 
σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης από 
τα μέσα ενημέρωσης των περιπτώσεων 
βίας κατά των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 109
Florent Marcellesi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7γ. θεωρεί ότι η ισότητα των φύλων 
στην εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει 
σειρά θεμάτων, όπως ο γραμματισμός, 
συμπεριλαμβανομένης της παιδείας για 
τα μέσα, ο εκφοβισμός, 
συμπεριλαμβανομένου του εκφοβισμού 
μέσω του διαδικτύου, η βία κατά των 
ΛΟΑΔΜ, η ρητορική μίσους, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και η αγωγή του 
πολίτη· υπογραμμίζει ότι τα μέτρα 
πρόληψης θα πρέπει να καλύπτουν ιδίως 
τις πτυχές που συνδέονται με την 
τεχνολογία, με σκοπό να εξασφαλιστεί 
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ασφαλέστερο διαδίκτυο και ψηφιακός 
αλφαβητισμός, καθώς και η παιδεία για 
τα μέσα· καλεί τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν διατάξεις για την εφαρμογή 
μέτρων προστασίας, όπως η 
κρυπτογράφηση και ο γονικός έλεγχος·

Or. en

Τροπολογία 110
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. συνιστά οι κανονισμοί που 
εκδίδονται από ρυθμιστικές αρχές για τα 
μέσα ενημέρωσης και την επικοινωνία να 
ορίζουν κριτήρια βάσει των οποίων θα 
διασφαλίζεται μια απαλλαγμένη από 
στερεότυπα εικόνα των γυναικών και των 
κοριτσιών και να προβλέπουν τη 
δυνατότητα αφαίρεσης προσβλητικού 
περιεχομένου· συνιστά τη συμμετοχή 
ειδικευμένων οργανώσεων, όπως οι εθνικοί 
φορείς ισότητας και γυναικείες ΜΚΟ, 
στην παρακολούθηση της εφαρμογής των 
κανονισμών αυτών·

8. συνιστά οι κανονισμοί που 
εκδίδονται από ρυθμιστικές αρχές για τα 
μέσα ενημέρωσης και την επικοινωνία να 
ορίζουν καθοριστικά κριτήρια για τις 
περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να 
υπάρχει ελευθερία έκφρασης και 
συντακτική ελευθερία, βάσει των οποίων 
θα διασφαλίζεται ότι δεν μεταδίδονται 
στερεότυπες εικόνες των γυναικών, των 
κοριτσιών και των ΛΟΑΔΜ και θα 
εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία 
της αξιοπρέπειάς τους, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
να αποφασίζεται η αφαίρεση
προσβλητικού περιεχομένου, με κίνδυνο 
κυρώσεων, μεταξύ άλλων και επιβολής 
προστίμων· συνιστά τη συμμετοχή 
ειδικευμένων οργανώσεων, όπως οι εθνικοί 
φορείς ισότητας και ΜΚΟ γυναικών και 
ΛΟΑΔΜ, στην παρακολούθηση της 
εφαρμογής των κανονισμών αυτών·

Or. pt

Τροπολογία 111
Urszula Krupa
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. συνιστά οι κανονισμοί που 
εκδίδονται από ρυθμιστικές αρχές για τα 
μέσα ενημέρωσης και την επικοινωνία να 
ορίζουν κριτήρια βάσει των οποίων θα 
διασφαλίζεται μια απαλλαγμένη από 
στερεότυπα εικόνα των γυναικών και των 
κοριτσιών και να προβλέπουν τη 
δυνατότητα αφαίρεσης προσβλητικού 
περιεχομένου· συνιστά τη συμμετοχή 
ειδικευμένων οργανώσεων, όπως οι 
εθνικοί φορείς ισότητας και γυναικείες 
ΜΚΟ, στην παρακολούθηση της 
εφαρμογής των κανονισμών αυτών·

8. συνιστά οι κανονισμοί που 
εκδίδονται από ρυθμιστικές αρχές για τα 
μέσα ενημέρωσης και την επικοινωνία να 
ορίζουν κριτήρια βάσει των οποίων θα 
διασφαλίζεται μια αξιοπρεπής και γεμάτη 
σεβασμό εικόνα των γυναικών και των 
κοριτσιών και να προβλέπουν τη 
δυνατότητα αφαίρεσης προσβλητικού 
περιεχομένου· συνιστά τη συμμετοχή 
ειδικευμένων οργανώσεων στην 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
κανονισμών αυτών·

Or. pl

Τροπολογία 112
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. συνιστά οι κανονισμοί που 
εκδίδονται από ρυθμιστικές αρχές για τα 
μέσα ενημέρωσης και την επικοινωνία να 
ορίζουν κριτήρια βάσει των οποίων θα 
διασφαλίζεται μια απαλλαγμένη από 
στερεότυπα εικόνα των γυναικών και των 
κοριτσιών και να προβλέπουν τη 
δυνατότητα αφαίρεσης προσβλητικού
περιεχομένου· συνιστά τη συμμετοχή 
ειδικευμένων οργανώσεων, όπως οι εθνικοί 
φορείς ισότητας και γυναικείες ΜΚΟ, στην 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
κανονισμών αυτών·

8. συνιστά οι κανονισμοί που 
εκδίδονται από αρχές αρμόδιες για τα 
μέσα ενημέρωσης και την επικοινωνία να 
ορίζουν τα κριτήρια που εγγυώνται δίκαιη 
και μη στερεοτυπική εκπροσώπηση των 
γυναικών και των κοριτσιών, να 
προβλέπουν τη δυνατότητα διαγραφής 
ανάρμοστου περιεχομένου και τη 
συμμετοχή ειδικευμένων οργανώσεων, 
όπως οι εθνικοί φορείς ισότητας και 
γυναικείες ΜΚΟ, στην παρακολούθηση 
της εφαρμογής των κανονισμών·

Or. en
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Τροπολογία 113
Mylène Troszczynski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. συνιστά οι κανονισμοί που 
εκδίδονται από ρυθμιστικές αρχές για τα 
μέσα ενημέρωσης και την επικοινωνία να 
ορίζουν κριτήρια βάσει των οποίων θα 
διασφαλίζεται μια απαλλαγμένη από 
στερεότυπα εικόνα των γυναικών και των 
κοριτσιών και να προβλέπουν τη 
δυνατότητα αφαίρεσης προσβλητικού 
περιεχομένου· συνιστά τη συμμετοχή 
ειδικευμένων οργανώσεων, όπως οι εθνικοί 
φορείς ισότητας και γυναικείες ΜΚΟ, 
στην παρακολούθηση της εφαρμογής των 
κανονισμών αυτών·

8. συνιστά οι κανονισμοί που 
εκδίδονται από ρυθμιστικές αρχές των
κρατών μελών για τα μέσα ενημέρωσης 
και την επικοινωνία να ορίζουν κριτήρια 
βάσει των οποίων θα διασφαλίζεται μια 
εικόνα σεβασμού των γυναικών και των 
κοριτσιών και να προβλέπουν τη 
δυνατότητα αφαίρεσης προσβλητικού 
περιεχομένου· συνιστά τη συμμετοχή 
ειδικευμένων οργανώσεων, όπως οι εθνικοί 
φορείς ισότητας, στην παρακολούθηση της 
εφαρμογής των κανονισμών αυτών·

Or. fr

Τροπολογία 114
Florent Marcellesi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. συνιστά οι κανονισμοί που 
εκδίδονται από ρυθμιστικές αρχές για τα 
μέσα ενημέρωσης και την επικοινωνία να 
ορίζουν κριτήρια βάσει των οποίων θα 
διασφαλίζεται μια απαλλαγμένη από 
στερεότυπα εικόνα των γυναικών και των 
κοριτσιών και να προβλέπουν τη 
δυνατότητα αφαίρεσης προσβλητικού 
περιεχομένου· συνιστά τη συμμετοχή 
ειδικευμένων οργανώσεων, όπως οι εθνικοί 
φορείς ισότητας και γυναικείες ΜΚΟ, στην 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
κανονισμών αυτών·

8. συνιστά οι κανονισμοί που 
εκδίδονται από ρυθμιστικές αρχές για τα 
μέσα ενημέρωσης και την επικοινωνία να 
ορίζουν κριτήρια βάσει των οποίων θα 
διασφαλίζεται μια απαλλαγμένη από 
στερεότυπα εικόνα των γυναικών και των 
κοριτσιών, ιδίως αυτών που προέρχονται 
από υποεκπροσωπούμενες ομάδες, καθώς 
και ατόμων που δεν συμβαδίζουν με το 
φύλο τους. Οι κανονισμοί αυτοί θα πρέπει 
επίσης να προβλέπουν τη δυνατότητα 
αφαίρεσης προσβλητικού περιεχομένου· 
συνιστά τη συμμετοχή ειδικευμένων 
οργανώσεων, όπως οι εθνικοί φορείς 
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ισότητας και γυναικείες ΜΚΟ, στην 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
κανονισμών αυτών·

Or. en

Τροπολογία 115
Stefan Eck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η 
εισαγωγή στερεοτύπων που αφορούν το 
φύλο τόσο στις διαφημίσεις που 
προβάλλονται στη διάρκεια παιδικών 
τηλεοπτικών προγραμμάτων όσο και στα 
ίδια τα προγράμματα, αποτελεί ιδιαίτερο 
πρόβλημα, λόγω των δυνητικών 
επιπτώσεών της στην κοινωνικοποίηση 
των φύλων και, κατά συνέπεια, στην 
εικόνα των παιδιών για τον εαυτό τους, 
τα μέλη της οικογένειάς τους και τον έξω 
κόσμο· τονίζει τη σημασία της παροχής 
κρίσιμης εκπαίδευσης για τα μέσα 
ενημέρωσης στα σχολεία·

Or. en

Τροπολογία 116
Stefan Eck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. επισημαίνει ότι η διαφήμιση μπορεί 
να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο 
για την αμφισβήτηση και αντιμετώπιση 
των στερεότυπων και του ρατσισμού, του 
σεξισμού και των διακρίσεων· καλεί την 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους 
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επαγγελματίες στον τομέα της 
διαφήμισης να ενισχύσουν τις 
δραστηριότητες κατάρτισης και 
εκπαίδευσης ως τρόπο υπέρβασης των 
στερεότυπων, καταπολέμησης των 
διακρίσεων και προώθησης της ισότητας 
των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 117
Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. συνιστά στην Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να δώσουν προσοχή στο 
διαδικτυακό περιεχόμενο και το 
περιεχόμενο των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, καθώς και στη βία κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών στο 
διαδίκτυο· υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη 
να αναθεωρηθούν οι υφιστάμενες 
πολιτικές και νομοθεσίες, να 
συγκεντρωθούν δεδομένα διαχωρισμένα 
με βάση το φύλο σε επίπεδο ΕΕ και να 
πραγματοποιηθεί ποσοτική και ποιοτική 
έρευνα στον τομέα αυτόν, με σκοπό την 
καλύτερη ανταπόκριση στη βία στο 
διαδίκτυο, τη διαδικτυακή σεξουαλική 
παρενόχληση, τις απειλές, τις σεξιστικές 
παρατηρήσεις και τη ρητορική μίσους 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

Or. en

Τροπολογία 118
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να προωθήσουν την 
αυτορρύθμιση και την από κοινού 
ρύθμιση στα μέσα ενημέρωσης μέσω της 
θέσπισης κωδικών δεοντολογίας σε 
περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό 
επίπεδο στους τομείς του φύλου, της 
έκφρασης του φύλου, της ταυτότητας του 
φύλου και του γενετήσιου 
προσανατολισμού·

Or. pt

Τροπολογία 119
Florent Marcellesi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. ενθαρρύνει τους τομείς των μέσων 
ενημέρωσης και της διαφήμισης να 
διασφαλίσουν την αξιοπρέπεια ανήλικων 
και ενήλικων γυναικών στις παραγωγές 
τους, μέσω μηχανισμών συρρύθμισης, 
εσωτερικών κωδίκων συμπεριφοράς και 
άλλων δράσεων·

Or. en

Τροπολογία 120
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. τονίζει την ανάγκη μεγαλύτερου 
συντονισμού μεταξύ των ρυθμιστικών 
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φορέων, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό την 
ανάληψη προληπτικής δράσης· τονίζει 
επίσης τη σημασία εκχώρησης 
ουσιαστικών εξουσιών στους εν λόγω 
φορείς προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι 
τα μέσα ενημέρωσης συμμορφώνονται με 
την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία 
όσον αφορά την ισότητα των φύλων και 
τη διακριτική μεταχείριση, καθιστώντας 
δυνατή την καταδίκη και τον καθορισμό 
σαφών και κατάλληλων κυρώσεων σε 
βάρος των παραβατών· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό οι εν λόγω φορείς να 
επενδύσουν στην αύξηση της διαφάνειας, 
εφαρμόζοντας δημόσια πολιτική 
ενημέρωσης με εύκολη πρόσβαση εκ 
μέρους των πολιτών·

Or. pt

Τροπολογία 121
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8γ. ζητεί την ανάπτυξη ενός κώδικα 
δεοντολογίας για την ισότητα των φύλων 
στα μέσα ενημέρωσης και την εφαρμογή 
ενός μηχανισμού παρακολούθησης της 
ισότητας των φύλων στον τομέα των 
μέσων ενημέρωσης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, μεταξύ άλλων και για το 
διαδικτυακό περιεχόμενο και τη 
διαφήμιση, με την παροχή κινήτρων και 
την επιβράβευση βέλτιστων πρακτικών, 
τον καθορισμό μέτρων επιβολής 
κυρώσεων και τη δημοσίευση τακτικών 
εκθέσεων για την τωρινή κατάσταση και 
την εξέλιξη στον εν λόγω τομέα·

Or. pt
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Τροπολογία 122
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8δ. προτείνει να καθίσταται 
υποχρεωτικό για τις δημόσιες 
επιχειρήσεις του τομέα των μέσων 
ενημέρωσης να διαθέτουν έναν 
ανεξάρτητο φορέα που θα μπορεί να 
λαμβάνει καταγγελίες, να αναλύει το 
περιεχόμενο από άποψη ισότητας των 
φύλων και να επιβάλει πρόστιμα στα 
μέσα ενημέρωσης που προβάλλουν 
σεξιστικό περιεχόμενο ή στερεότυπους 
ρόλους των φύλων· εμμένει στην άποψη 
ότι οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα 
πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια 
διαδικασία·

Or. pt

Τροπολογία 123
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει με ενθουσιασμό τα 
διάφορα παραδείγματα ορθών πρακτικών 
που μπορούν να εντοπιστούν σε όλα τα 
κράτη μέλη, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται: εκστρατείες των 
μέσων ενημέρωσης, ειδική νομοθεσία, 
βραβεία ή αρνητικά βραβεία για 
στερεοτυπική και σεξιστική διαφήμιση,
βάσεις δεδομένων για γυναίκες
εμπειρογνώμονες, μαθήματα κατάρτισης 
για επαγγελματίες του κλάδου και 
προγράμματα ισότητας των οργανισμών 
μέσων ενημέρωσης, κώδικες δεοντολογίας 
και πολιτικές για ίσες ευκαιρίες και για τη 

9. σημειώνει με ενθουσιασμό τα 
διάφορα παραδείγματα ορθών πρακτικών 
που μπορούν να εντοπιστούν σε όλα τα 
κράτη μέλη, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται: εκστρατείες των 
μέσων ενημέρωσης, ειδική νομοθεσία, 
βάσεις δεδομένων για εμπειρογνώμονες, 
μαθήματα κατάρτισης για επαγγελματίες 
του κλάδου και προγράμματα ισότητας των 
οργανισμών μέσων ενημέρωσης, κώδικες 
δεοντολογίας και πολιτικές για ίσες 
ευκαιρίες και για τη διαφορετικότητα, 
καθώς και ποινικοποίηση των 
υποτιμητικών διαφημίσεων·
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διαφορετικότητα·

Or. pl

Τροπολογία 124
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει με ενθουσιασμό τα 
διάφορα παραδείγματα ορθών πρακτικών 
που μπορούν να εντοπιστούν σε όλα τα 
κράτη μέλη, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται: εκστρατείες των 
μέσων ενημέρωσης, ειδική νομοθεσία, 
βραβεία ή αρνητικά βραβεία για 
στερεοτυπική και σεξιστική διαφήμιση, 
βάσεις δεδομένων για γυναίκες 
εμπειρογνώμονες, μαθήματα κατάρτισης 
για επαγγελματίες του κλάδου και 
προγράμματα ισότητας των οργανισμών 
μέσων ενημέρωσης, κώδικες δεοντολογίας 
και πολιτικές για ίσες ευκαιρίες και για τη 
διαφορετικότητα·

9. σημειώνει με ενθουσιασμό τα 
διάφορα παραδείγματα ορθών πρακτικών 
που μπορούν να εντοπιστούν σε όλα τα 
κράτη μέλη, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται: εκστρατείες των 
μέσων ενημέρωσης, ειδική νομοθεσία, 
βραβεία ή αρνητικά βραβεία για 
στερεοτυπική και σεξιστική διαφήμιση, 
βάσεις δεδομένων για γυναίκες 
εμπειρογνώμονες, μαθήματα κατάρτισης 
για επαγγελματίες του κλάδου και 
προγράμματα ισότητας των οργανισμών 
μέσων ενημέρωσης, κώδικες δεοντολογίας 
και πολιτικές για ίσες ευκαιρίες και για τη 
διαφορετικότητα καθώς και καθορισμός 
ελάχιστων ορίων για την εκπροσώπηση
κάθε φύλου στα διοικητικά όργανα των 
ρυθμιστικών αρχών των μέσων 
ενημέρωσης·

Or. pt

Τροπολογία 125
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπογραμμίζει τις αποκλίσεις που 
υπάρχουν μεταξύ των νομοθεσιών των 
κρατών μελών και ζητεί από την 
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Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα 
θέσπισης ομοιογενών κανόνων για την 
ομοιόμορφη απαγόρευση της σεξιστικής 
διαφήμισης, ανεξαρτήτως του μέσου 
επικοινωνίας που χρησιμοποιείται·

Or. es

Τροπολογία 126
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. συνιστά οι ρυθμιστικές αρχές των 
μέσων επικοινωνίας, σε συντονισμό με το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 
των Φύλων, να ενθαρρύνουν την εκ των 
προτέρων παροχή συμβουλών για τον 
σχεδιασμό διαφημιστικών εκστρατειών 
με σκοπό την αποφυγή στερεότυπων και 
σεξιστικών προσεγγίσεων που θίγουν την 
αξιοπρέπεια και την ισότητα των 
γυναικών·

Or. es

Τροπολογία 127
Florent Marcellesi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. συνιστά να θεσπίσουν οι δημόσιοι 
και ιδιωτικοί οργανισμοί μέσων 
ενημέρωσης εσωτερικές πολιτικές οι 
οποίες θα περιλαμβάνουν μέτρα κατά της 
παρενόχλησης, καθεστώτα άδειας 
μητρότητας, άδειας πατρότητας ή γονικής 
άδειας, ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας και 
καθοδήγηση και προγράμματα κατάρτισης 

10. συνιστά να θεσπίσουν οι δημόσιοι 
και ιδιωτικοί οργανισμοί μέσων 
ενημέρωσης εσωτερικές πολιτικές οι 
οποίες θα περιλαμβάνουν μέτρα κατά της 
παρενόχλησης, καθεστώτα άδειας 
μητρότητας, άδειας πατρότητας ή μη 
μεταβιβάσιμης γονικής άδειας και
ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας με γνώμονα 
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στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων 
για γυναίκες·

τον υπάλληλο που εξασφαλίζουν ίση 
κατανομή των ευθυνών φροντίδας του 
παιδιού, καθώς και καθοδήγηση και 
προγράμματα κατάρτισης στον τομέα της 
διοίκησης επιχειρήσεων για γυναίκες· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
Επιτροπή δεν έχει ακόμη υποβάλει 
αναθεώρηση της οδηγίας για την άδεια 
μητρότητας του 1992·

Or. en

Τροπολογία 128
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. συνιστά να θεσπίσουν οι δημόσιοι 
και ιδιωτικοί οργανισμοί μέσων
ενημέρωσης εσωτερικές πολιτικές οι 
οποίες θα περιλαμβάνουν μέτρα κατά της 
παρενόχλησης, καθεστώτα άδειας 
μητρότητας, άδειας πατρότητας ή γονικής 
άδειας, ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας και 
καθοδήγηση και προγράμματα κατάρτισης 
στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων 
για γυναίκες·

10. συνιστά να θεσπίσουν οι δημόσιοι 
και ιδιωτικοί οργανισμοί μέσων 
ενημέρωσης εσωτερικές πολιτικές οι 
οποίες θα περιλαμβάνουν μέτρα κατά της 
παρενόχλησης, καθεστώτα άδειας 
μητρότητας και γονικής άδειας, ευέλικτες 
ρυθμίσεις εργασίας που σέβονται την 
οικογενειακή ζωή και καθοδήγηση και 
προγράμματα κατάρτισης στον τομέα της 
διοίκησης επιχειρήσεων για γυναίκες, 
καθώς και διάδοση της τηλεργασίας, η 
οποία μπορεί να είναι μια καλή πρακτική, 
ειδικά για τις νεαρές μητέρες·

Or. pl

Τροπολογία 129
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. συνιστά να θεσπίσουν οι δημόσιοι 10. ζητεί να θεσπίσουν οι δημόσιοι και 
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και ιδιωτικοί οργανισμοί μέσων 
ενημέρωσης εσωτερικές πολιτικές οι 
οποίες θα περιλαμβάνουν μέτρα κατά της 
παρενόχλησης, καθεστώτα άδειας 
μητρότητας, άδειας πατρότητας ή γονικής 
άδειας, ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας και 
καθοδήγηση και προγράμματα κατάρτισης 
στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων 
για γυναίκες·

ιδιωτικοί οργανισμοί μέσων ενημέρωσης 
εσωτερικές πολιτικές οι οποίες θα 
περιλαμβάνουν μέτρα κατά της 
παρενόχλησης, καθεστώτα άδειας 
μητρότητας, άδειας πατρότητας ή γονικής 
άδειας, ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας και 
καθοδήγηση και προγράμματα κατάρτισης 
στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων 
για γυναίκες·

Or. pt

Τροπολογία 130
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. ζητεί να σέβονται τα μέσα 
ενημέρωσης το δικαίωμα των γυναικών 
και των ανδρών να κάνουν χρήση της 
άδειας μητρότητας, πατρότητας ή της 
γονικής άδειας· υπενθυμίζει ότι μια 
έγκυος δεν πρέπει να υφίσταται 
διακρίσεις λόγω της κατάστασής της 
ούτε να της αρνούνται απασχόληση υπό 
το πρόσχημα ότι μπορεί να αποφασίσει να 
μείνει έγκυος·

Or. pt

Τροπολογία 131
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. επιμένει ότι το περιεχόμενο των 
μέσων ενημέρωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης, 
σχετικά με τον οικογενειακό 
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προγραμματισμό, τα σεξουαλικά και 
αναπαραγωγικά δικαιώματα, τη μητρική 
και παιδική υγεία και την εκπαίδευση, 
πρέπει να απευθύνεται τόσο σε άνδρες 
όσο και σε γυναίκες·

Or. pt

Τροπολογία 132
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10γ. τονίζει την ανάγκη εφαρμογής 
ενεργών πολιτικών για την εναρμόνιση 
ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής, 
ιδίως μέσω της υιοθέτησης πιο ευέλικτων 
ωραρίων εργασίας, τόσο για τις γυναίκες 
όσο και για τους άνδρες, σε εθελούσια 
βάση και χωρίς να θίγεται η 
επαγγελματική τους ανέλιξη, καθώς και 
μέσω της πραγματοποίησης επενδύσεων 
σε ποιοτικές και οικονομικά προσιτές 
δημόσιες υπηρεσίες για τη στήριξη της 
ιδιωτικής ζωής·

Or. pt

Τροπολογία 133
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10δ. επιμένει ότι είναι επιτακτική 
ανάγκη τα μέσα ενημέρωσης να 
εφαρμόσουν στην πράξη την πολιτική 
ίσης αμοιβής για ίση εργασία μέσω της 
θέσπισης δεσμευτικών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων υποχρεώσεων 
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μισθολογικής διαφάνειας, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι 
παρέχονται στις γυναίκες οι ίδιες 
ευκαιρίες προαγωγής και κατάρτισης ή 
οποιαδήποτε άλλα πρόσθετα οφέλη σε 
ισότιμες συνθήκες με τους άνδρες·

Or. pt

Τροπολογία 134
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10ε. ζητεί να καθίσταται υποχρεωτικό 
για τα μέσα ενημέρωσης να διαθέτουν 
πολιτική προσανατολισμένη στην 
πρόληψη και την καταπολέμηση της 
ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης 
στον χώρο εργασίας, πολιτική που θα 
περιλαμβάνει τόσο την ευαισθητοποίηση 
όσο και την επιβολή νομικών κυρώσεων 
στους παραβάτες καθώς και την παροχή 
ψυχολογικής και/ή νομικής στήριξης στα 
θύματα αυτών των πρακτικών·

Or. pt

Τροπολογία 135
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10στ. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίζουν, με κάθε 
κατάλληλο τρόπο, ότι τα μέσα 
ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικτυακών μέσων και της διαφήμισης, 
δεν περιέχουν κανένα μήνυμα υποκίνησης 
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βίας ή μίσους σε βάρος ομάδας ατόμων ή 
μέλους ομάδας λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκεύματος ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού, φύλου ή 
έκφρασης φύλου·

Or. pt

Τροπολογία 136
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10ζ. προτείνει την προώθηση δράσεων 
συνεχούς και υποχρεωτικής κατάρτισης 
για τους επαγγελματίες των μέσων 
ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
υψηλόβαθμων στελεχών, όσον αφορά την 
απεικόνιση των φύλων στο περιεχόμενο 
των μέσων ενημέρωσης, καθώς και την 
κατάρτιση εγχειριδίων/οδηγών με 
πρακτικά παραδείγματα που μπορούν να 
συμβάλουν στην ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στα πλαίσια της 
επαγγελματικής πρακτικής·

Or. pt

Τροπολογία 137
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10η. συνιστά την ενσωμάτωση της 
διάστασης της ισότητας του φύλου στους 
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 
κύκλους σπουδών στον χώρο της 
δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας, 
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περιλαμβάνοντάς την στα προγράμματα 
σπουδών, ευαισθητοποιώντας σχετικά 
τους διδάσκοντες και τους εκπαιδευτές, 
τονίζοντας τη σημασία μιας γλώσσας με 
λιγότερους αποκλεισμούς, ενθαρρύνοντας 
την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων 
μεταξύ εκπαιδευτικών, διευκολύνοντας 
τον διάλογο και τον προβληματισμό γύρω 
από τις απεικονίσεις των φύλων και 
προωθώντας την κατάρτιση μελετών για 
τη σταδιοδρομία των σπουδαστών μετά 
το πέρας της ακαδημαϊκής τους 
εκπαίδευσης·

Or. pt

Τροπολογία 138
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10θ. προτείνει την προώθηση του 
γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας 
στα διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης, 
ευαισθητοποιώντας τους νέους σχετικά 
με τον περιοριστικό και επιζήμιο 
χαρακτήρα των σεξιστικών στερεοτύπων 
και συμπεριφορών, ενθαρρύνοντας την 
ανάπτυξη κριτικής σκέψης και 
συμβάλλοντας στον εντοπισμό, την 
καταπολέμηση και την καταγγελία 
κατάφωρων περιπτώσεων σεξιστικών 
απεικονίσεων και εισαγωγής διακρίσεων 
στα διάφορα μέσα ενημέρωσης και στη 
διαφήμιση·

Or. pt

Τροπολογία 139
Liliana Rodrigues
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10ι. ενθαρρύνει τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών να χαράξουν 
στρατηγικές για τα μέσα ενημέρωσης, όχι 
μόνο για τα παραδοσιακά αλλά και για τα 
διαδικτυακά μέσα, ώστε να επιτυγχάνεται 
μεγαλύτερη επιρροή και διαρκής εξέταση 
του προγράμματος των μέσων 
ενημέρωσης·

Or. pt

Τροπολογία 140
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 ια (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10ια. προτείνει να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να
εξαρτάται από την τήρηση ελάχιστων 
κανόνων και την εφαρμογή βέλτιστων 
πρακτικών προαγωγής της ισότητας των 
φύλων·

Or. pt

Τροπολογία 141
Mylène Troszczynski, André Elissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
δρομολογήσουν εκστρατείες όπως το 
βελγικό εργαλείο Expertalia, τα τσεχικά 

διαγράφεται
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βραβεία «Sexist Piggy» ή η σουηδική 
πρωτοβουλία # TackaNej («όχι, 
ευχαριστώ»), μεταξύ άλλων·

Or. fr

Τροπολογία 142
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
δρομολογήσουν εκστρατείες όπως το 
βελγικό εργαλείο Expertalia, τα τσεχικά 
βραβεία «Sexist Piggy» ή η σουηδική 
πρωτοβουλία # TackaNej («όχι, 
ευχαριστώ»), μεταξύ άλλων·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 143
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
δρομολογήσουν εκστρατείες όπως το 
βελγικό εργαλείο Expertalia, τα τσεχικά 
βραβεία «Sexist Piggy» ή η σουηδική 
πρωτοβουλία # TackaNej («όχι, 
ευχαριστώ»), μεταξύ άλλων·

11. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
δρομολογήσουν εκστρατείες όπως το 
βελγικό εργαλείο Expertalia, τα τσεχικά 
βραβεία «Sexist Piggy» ή η σουηδική 
πρωτοβουλία # TackaNej («όχι, 
ευχαριστώ»), μεταξύ άλλων· παροτρύνει 
την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα 
ευρωπαϊκό βραβείο για σπουδαστές στον 
τομέα των μέσων ενημέρωσης οι οποίοι 
εκπονούν εργασίες που σχετίζονται με το 
θέμα της ισότητας των φύλων·

Or. pt
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Τροπολογία 144
Liliana Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
διοργανώνουν τακτικά εκστρατείες 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με 
στόχο τον εντοπισμό περιεχομένου που 
εισάγει διακρίσεις με βάση το φύλο και 
προβάλλεται από τις διαφημίσεις και τα 
μέσα ενημέρωσης· προτρέπει επίσης τα 
κράτη μέλη να υποβάλλουν τακτικά 
εκθέσεις σχετικά με τις εξελίξεις όσον 
αφορά την ισότητα των φύλων στον 
τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης·

Or. pt

Τροπολογία 145
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει 
περαιτέρω το θέμα της συμμετοχής των 
γυναικών σε διευθυντικές θέσεις στα μέσα 
ενημέρωσης· συγχαίρει το EIGE για το 
έργο του στον τομέα αυτό και το καλεί να 
συνεχίσει να παρακολουθεί τη σχετική 
δέσμη δεικτών·

12. καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει 
περαιτέρω το θέμα της συμμετοχής των 
γυναικών σε διευθυντικές θέσεις στα μέσα 
ενημέρωσης· καλεί το EIGE να συνεχίσει 
να παρακολουθεί τη σχετική δέσμη 
δεικτών και να λάβει μέτρα που 
ενθαρρύνουν την πολιτική ίσων 
ευκαιριών στον τομέα αυτόν·

Or. pl

Τροπολογία 146
Florent Marcellesi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει 
περαιτέρω το θέμα της συμμετοχής των 
γυναικών σε διευθυντικές θέσεις στα μέσα 
ενημέρωσης· συγχαίρει το EIGE για το 
έργο του στον τομέα αυτό και το καλεί να 
συνεχίσει να παρακολουθεί τη σχετική 
δέσμη δεικτών·

12. καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει 
περαιτέρω το θέμα της συμμετοχής των 
γυναικών σε διευθυντικές θέσεις στα μέσα 
ενημέρωσης· ζητεί τη βελτίωση της 
συγκέντρωσης αναλυτικών στοιχείων, σε 
συνεργασία με το EIGE, ιδίως σε σχέση 
με τις νέες τεχνολογίες των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να 
αναπτυχθούν μεθοδολογίες για την 
αποτροπή της βίας λόγω φύλου και της 
παρενόχλησης στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης· συγχαίρει το EIGE για το έργο 
του στον τομέα αυτό και το καλεί να 
συνεχίσει να παρακολουθεί τη σχετική 
δέσμη δεικτών·

Or. en

Τροπολογία 147
Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει 
περαιτέρω το θέμα της συμμετοχής των 
γυναικών σε διευθυντικές θέσεις στα μέσα 
ενημέρωσης· συγχαίρει το EIGE για το 
έργο του στον τομέα αυτό και το καλεί να 
συνεχίσει να παρακολουθεί τη σχετική 
δέσμη δεικτών·

12. καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει 
περαιτέρω το θέμα της συμμετοχής των 
γυναικών σε διευθυντικές θέσεις στα μέσα 
ενημέρωσης· συγχαίρει το EIGE για το 
έργο του στον τομέα αυτό και το καλεί να 
συνεχίσει να αναπτύσσει και να
παρακολουθεί τη σχετική δέσμη δεικτών, 
συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, 
της παρουσίας των γυναικών σε 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, των 
εργασιακών συνθηκών των γυναικών
δημοσιογράφων, και της ισότητας των 
φύλων στο περιεχόμενο των μέσων 
ενημέρωσης·

Or. en
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Τροπολογία 148
Stefan Eck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παράσχουν οικονομική στήριξη 
στις οργανώσεις γυναικών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
προαγωγής της ισότητας των φύλων στα 
μέσα ενημέρωσης·

Or. en

Τροπολογία 149
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή να διαθέσει 
ειδική χρηματοδότηση για επιμέρους 
προγράμματα που εστιάζουν στην ανέλιξη 
των γυναικών στον κλάδο των μέσων 
ενημέρωσης και να στηρίξει ενώσεις και 
δίκτυα μέσων ενημέρωσης προκειμένου 
να δρομολογήσουν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης του κοινού και του 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 150
Florent Marcellesi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
οδηγία για τον σεξισμό στη διαφήμιση, η 
οποία θα εξασφαλίζει ότι η εικόνα των 
γυναικών δεν χρησιμοποιείται κατά 
τρόπο στερεοτυπικό, ταπεινωτικό ή 
μεροληπτικό·

Or. en

Τροπολογία 151
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. συνιστά στους εθνικούς 
ρυθμιστικούς φορείς και στους 
οργανισμούς μέσων ενημέρωσης να 
εφαρμόσουν τη σύσταση της Επιτροπής 
σχετικά με την ενίσχυση της αρχής της 
ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και 
γυναικών μέσω της διαφάνειας1α, να 
παράσχουν καθοδήγηση σχετικά με τις 
δίκαιες διαδικασίες επιλογής, να 
θεσπίσουν ολοκληρωμένες πολιτικές για 
την ισότητα, που καλύπτουν το 
περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης και 
προβλέπουν την ανέλιξη των γυναικών σε 
φορείς λήψης αποφάσεων, καθώς και να 
δημιουργήσουν εσωτερικές διαδικασίες 
για την αντιμετώπιση της παρενόχλησης 
στον χώρο εργασίας·

1α. http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/gender_pay_gap/c_2014_14
05_el.pdf

Or. en

Τροπολογία 152
Florent Marcellesi
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. καλεί τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν έναν ειδικό φορέα που θα 
είναι διαθέσιμος να παρέχει συμβουλές 
σχετικά με τον τρόπο αποφυγής του 
σεξισμού στις διαφημιστικές εκστρατείες·

Or. en
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